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VOORBERICHT
De Gelilustreerde 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 zij n dan 1850 en in enig opzicht van belang zij n uit een oogpunt van geschiedenis en kunst;
b. alle voorwerpen die aan juistgenoemde eisen voldoen en op enige wijze in verband staan met een aard- of bouwwerk als bedoeld onder a.
Voorts worden in het kort vermeld openbare en particuliere verzamelingen op het
gebied van geschiedenis en kunst, en wel, wat particuliere verzamelingen betreft,
voornameli j k die, welke door hun betrekkingen tot de plaats en omgeving een duurzaam karakter hebben verkregen.
De monumentenbeschrijving heeft ten doel de kunstschat, ons nagelaten door het
voorgeslacht, zo getrouw mogelijk in woord en beeld vast te leggen en in wijde
kring bekend te maken. Vergelijkende kunsthistorische beschouwingen worden in
de beschrijving niet gegeven, uitsluitend het materiaal daartoe. De opgave van literatuur is beperkt tot datgene, wat bij de samenstelling van de tekst met vrucht geraadpleegd is. Onderzoek in archieven behoort in beginsel niet tot de taak van de
Monumentenbeschrijving. In het onderhavige geval heeft de auteur echter wel
ten behoeve van de samenstelling van de historische inleiding op Medemblik
archiefstukken uit het Gemeentearchief aldaar geraadpleegd; aan de speurzin van
de archivaris van Hoorn, de heer T. R. Mulder, zijn voorts enige gegevens te
danken omtrent gebouwen te Hoorn. De topografische verzameling in het Rijksarchief te Haarlem en van het Westfries Museum te Hoorn bleken vele oude
afbeeldingen te bevatten, die echter slechts dan vermeld zijn, wanneer zij van
belang zijn voor de vroegere toestand van een monument.
De spelling van de aardrijkskundige namen is in het algemeen ontleend aan de Lijst
van Aardrijkskundige namen, die in 1936 door het Koninklijk Aardrijkskundig
Genootschap is uitgegeven. De gemeenten zijn evenals hun onderdelen in alfabetische volgorde opgenomen. De monumenten zijn verder als volgt gerangschikt:
Voorhistorische, vroeghistorische en Romeinse oudheden
Verdedigingswerken
Bruggen, sluizen, e.d.
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Wereldlijke openbare gebouwen
Kerkelij ke gebouwen
Gebouwen ten behoeve van instellingen van liefdadigheid, onderwijs, wetenschap
en kunst
Particuliere gebouwen
Molens
Musea, verzamelingen.
De eigenlijke beschrijving van een monument wordt voor zover nodig voorafgegaan
door een overzicht van de voorhanden geschiedkundige gegevens en gevolgd door
een bouwgeschiedenis of overzicht van de bouwperioden, gelijk de auteur die aanneemt te mogen reconstrueren aan de hand van de gegevens, die de bronnen en het
monument zelf opleveren. Kortheidshalve worden de dateringen aangegeven door
een romeins eeuwcijfer, zo nodig aangevuld met A of B ter aanduiding van de
eerste of tweede helft van de eeuw of door a, b, c of d om een der vierendelen van
de eeuw aan te duiden. De woorden rechts en links zijn gebruikt in subjectieve zin
behalve bij heraldische beschrijvingen.
De tekst van dit werk en de registers werden samengesteld door Mejuffrouw H. M.
van den Berg, wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Beschrijving van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die ook aanwijzingen gaf bij het maken van de
fotografische opnamen. Het Hoofd van de afdeling Beschrijving, Prof. Dr. M. D.
Ozinga gaf bij dit alles leiding en menige raadgeving uit zijn ervaring in deze - is aan
dit werk ten goede gekomen. De gegevens over de schilderijen zijn gecontroleerd
en uitgebreid door de heer B. J. A. Renckens, wetenschappelijk ambtenaar bij het
Rijksbureau voor de Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage. De gegevens
betreffende het zilverwerk werden gecontroleerd en aangevuld door de Voorzitter
onzer Commissie, terwijl het lid der Commissie, Prof. Dr. J. G. van Gelder de drukproef doornam. De tekst van de beschrijving van de schans op Tessel is geheel van
de hand van het lid der Commissie, Kol. W. H. Schukking, de beschrijving van de
versterkingen van Medemblik wend in nauwe samenwerking met Kol. Schukking
opgesteld, terwij 1 deze ook de beschrijvingen van de verdedigingswerken van Hoorn
en Enkhuizen nazag.
De bewerkster mocht veel steun ondervinden van speciale kenners van verschillende
gebieden. Het gedeelte van de inleiding dat over de vroegste geschiedenis handelt
en de gegevens over bodemvondsten alsmede de gegevens verworven bij een opgraving rond en in de kerk te den Burg op Tessel zijn te danken aan de wetenschappelijke medewerkers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundige Bodemonderzoek, resp. G. D. van der Heide, thans werkzaam bij de Directie Wieringermeer en de wetenschappelijk ambtenaar J. Halbertsma.
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Prof. Dr. Th. Enklaar te Utrecht werd bereid gevonden de nodige aanwijzingen te
geven bij het samenstellen van dat gedeelte der inleiding, dat op de middeleeuwen
betrekking heeft. Ook de rijksarchivaris van Noord-Holland, Mr. W. J. Groesbeek
liet het niet aan goede wenken ontbreken inzake de gegevens die het Rijksarchief
te bieden heeft. Mr. J. Belonje te Alkmaar was zo vriendelijk geruime tijd te wijden
aan het doornemen van de drukproeven. Te Hoorn mocht de bewerkster bijzonder
veel medewerking ondervinden van de Heer J. Kerkmeyer, aan wie mede de keuze
van dit gebied voor een Beschrijving te danken is.
De gegevens betreffende molens werden door Jr. A. ten Bruggencate, archivaris van
de Vereniging De Hollandse Molen, verstrekt, terwijl voor de beschrijving van de
klokken dankbaar gebruik werd gemaakt van een kaartsysteem door Mejuffrouw
B. Bijtelaar tijdens de bezetting samengesteld en thans bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg berustend.
Grafzerken werden in het algemeen niet beschreven daar de gegevens daarover vermeld staan in de Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden door P. C. Bloys
van Treslong Prins en J. Belonje. De beschrijving van orgels bepaalt zich voorts
vrijwel uitsluitend tot de kas.
Het overgrote deel der opmetingen is in de jaren 1948-1950 vervaardigd door de beer
H. van der Wal, bouwkundig ambtenaar A bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; de opmetingen van gebouwen op Wieringen, van de kerk van Medemblik,
van de Dromedaris, de beide kerken en de Eucheriuskapel, van het detail van
Westerstraat 94, en van het Snouck van Loozenhuis te Enkhuizen, evenals van de
kerken van Benningbroek en Avenhorn en van de boerderij K 69 te Twisk zijn het
werk van de beer W. J. Berghuis, tekenaar B, ie klasse bij de Dienst. De beer
J. J. W. van Oerle, architect te Badhoevedorp vervaardigde in opdracht van de
Rijksdienst in 1 948 de opmetingen van de overige boerderij en in Westfriesland. In
een aantal gevallen werd gebruik gemaakt van reeds voorhanden opmetingen, die
ter wille van de nodige eenheid door de beer Van der Wal opnieuw werden getekend.
Het betreft opmetingen van de kerken van Hauwert, Hensbroek, Schellinkhout, de
Noorderkerk te Hoorn, Sijbekarspel, den Burg en den Hoorn op Tessel en van de
panden Binnenluiendijk 3 te Hoorn en Breedstraat i z i te Enkhuizen. Ten aanzien
van een aantal gebouwen te Hoorn kon gebruik worden gemaakt van tekeningen,
die door wij len de architect H. J. Cramer te Hoorn en zijn medewerkers voor de
inventarisatie van Nederlands Stedenschoon op initiatief van de Directeur van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg waxen vervaardigd. Op dergelijke wijze
werden door Gemeentewerken van Enkhuizen de monumenten van die stad opgemeten en - in tekening gebracht ; de beer H. W. van der Voet, bouwkundig ambtenaar
bij de Rijksdienst maakte copieen naar deze tekeningen van de Westerpoort, de Waag
en het Stadhuis, ten einde deze van de gewenste arcering te voorzien. Een uitzonde-
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ring werd gemaakt voor de tekeningen van de doorsnede van de kerk van den Burg en
van de Hoofdtoren te Hoorn door de architect A. J. M. Mulder, van 1902-191 8 Rij ksarchitect der monumenten, en voor de tekeningen van de Pankrastoren en de gevel
van de kerk te Oosterblokker door de toenmalige gemeentearchitect van Enkhuizen,
de heer van der Meulen en uiteraard voor de tekening van de in 1906 afgebroken
gevel van het Weeshuis te Enkhuizen, die als zodanig gereproduceerd werden. De
opmetingen van de Oosterkerk te Hoorn werd in 1943 fotogrammetrisch verricht
door de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat te Delft; de definitieve tekeningen zijn vervaardigd door de heer H. van der Wal. De kaarten en stadsplattegronden tenslotte zijn alle van de hand van de heer H. W. van der Voet.
De tekeningen, die bewaard worden in het archief van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en voor ernstige onderzoekers steeds te raadplegen zijn, zijn in het
algemeen getekend op schaal i : ioo, details i : 5 of i : I o ; zij zijn bij de reproductie
ter wille van de nodige eenheid in de regel 3,5 maal verkleind, zodat de schaal
I : 3 5 o bedraagt en i : 17/5 of I : 3 5 voor de details. De stadsplattegronden zijn op
schaal I : 5 000 gereproduceerd zodat ook daar vergelijkingen mogelijk zijn.
Het illustratiemateriaal is samengesteld uit een groot aantal voor dit Joel door de
fotograaf van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de heer G. Th. Delemarre
in de jaren 1949-195 2 opgenomen foto's. De afbeeldingen 4, 29, 97, 105, 142, 15 2,
164, 18 2, 18 4, 230, 2 3 I, 239 en 289 zij n. vervaardigd naar oudere in de verzameling
van de Rijksdienst aanwezige opnamen; de foto's z86 t/m z88 zijn in 1 948 vervaardigd door de toenmalige fotograaf van de Dienst, Mr. A. Menalda. Het Lichtbeeldeninstituut te Amsterdam vervaardigde, voor zover het objecten in Hoorn betreft, in
opdracht van de Rijksdienst, de opnamen voor de afbeeldingen 7, 8, 34, 45, I 13, 129,
137, 144, 150, 151, 153, 155, I 5 6, i61, 162, 163, 172, 175, 177, 184. De nrs. 99, IOI,
122, 123, I 2 8, 136, I 3 8, 139, I 40, 141, 149, 157, 170, 174, 176, 198, 2 7 I werden door
de heer P. Nooteboom te Hoorn opgenomen; de negatieven berusten bij de Rij ksdienst voor de Monumentenzorg, voorzover het geen objecten uit het Westfries
Museum betreft. Van het Rij ksbureau voor de Kunsthistorische Documentatie werden de foto's 22, 23, 24, 2 7, 5 5, 5 6 , 5 7, 5 8, 15 9, verkregen, terwijl de nrs. 26, 78, I Io,
205 naar foto's van het Rijksmuseum werden vervaardigd. Van de serie foto's die
tijdens de bezetting voor de Vereniging Oud Enkhuizen door de fotograaf Nico
Zomer wend gemaakt zijn afgebeeld de nrs. 37, 50, 76 en 79 t/m 82. Voorts werden
de volgende foto's van andere herkomst opgenomen:
10, fototechnische dienst van de luchtvaart; 13 en 28, foto Bedijs Enkhuizen; 83,
fotoarchief A.N.W.B. ; s 9 t/m 62 van de heer W. van Leeuwen te Enkhuizen;
96, K.L.M.; 145, foto van Agtmaal Baarn; io6 en 220, Alg. Rijksarchief, 's-Gravenhage; 21 8, foto Diepen Ypenburg; 222 en fig. 8, Rijksarchief Haarlem; 223, E. A.
Canneman, architect bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
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De autotypieen zijn over het algemeen in alfabetische volgorde der beschreven
gemeenten geplaatst, waarbij er naar gestreefd is een voor het oog bevredigende
oplossing te verkrij gen ; de afbeeldingen van koper en zilverwerk werden daartoe
achteraan bij eengeplaatst.
De druk en uitgave werden verzorgd door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf
te 's-Gravenhage, aan welks staf en medewerkers een woord van dank toekomt voor
de goede samenwerking en het geduld waarmede getracht werd de materie in een
typografisch aanvaardbaar beeld te brengen.
Tenslotte wil de Rijkscommissie een woord van bijzondere erkentelijkheid richten
tot alle autoriteiten en ambtenaren, Heren geestelijken, besturen en beheerders van
instellingen, alsmede particuliere eigenaren van monumenten en verzamelingen, die
de auteur en de overige betrokken ambtenaren van de Rijksdienst in staat stelden
hun onderzoekingen, opmetingen en fotografische opnamen te verrichten. Hun
medewerking is een onmisbare voorwaarde geweest voor het tot stand komen van
dit boek.

De R /kscommissie voor de Monumentenbescbryving,
Mr. J. W. FREDERIKS, VoorZitter.
P. J. VAN DE VELDE,
'S-GRAVENHAGE, Maart 1954.
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ELIAS VOET JR,

INLEIDING
Het gebied waarvan de monumenten in dit werk behandeld worden, omvat het
oostelijk gedeelte van Westfriesland, dat van ouds begrepen werd under de namen
Drechterland en Hoogwouderambacht of Ambacht genaamd de Vier Noorder
Koggen. Om practische redenen werd de jongere Heer Hugowaard en het ten Westen
daarvan gelegen Geestmerambacht bij het westelijk gebied van Noordholland gerekend, evenals de Schager- en Niedorperkoggen. De beschrijving daarvan is tezamen
met die van Kennemerland benoorden het Noordzeekanaal toevertrouwd aan
Mr. J. Belonje te Alkmaar. Wel vindt men in dit deel de beschrijving van het voormalig eiland Wieringen en het eiland Tessel, waarvan de historie zich grotendeels
parallel aan die van Westfriesland afspeelt.
Afgezien van de wijziging die het landschap onderging door het totstandkomen van
de Wieringermeerpolder, is het gebied in de late Middeleeuwen geconsolideerd
toen men zich door het aanleggen van dijken tegen het water leerde beschermen. De
terpen waarop in Friesland beoosten het Vlie de bevolking zijn toevlucht nam in
vroeger tijden, zijn in Westfriesland niet bekend. Men neemt dan ook aan dat Noord
Holland, zodra de natuurlij ke bescherming der duinenrij doorbroken werd, wegens
overlast van water niet meer bewoonbaar was ; alleen de hogere ruggen van Tessel
en Wieringen moeten wel woongelegenheid geboden hebben. 1
Op de door zeewater overspoelde gebieden werd nu zeeklei afgezet, die in de loop
der eeuwen zodanig opslibde, dat het land weer bewoonbaar werd en zelfs wegens
de vruchtbare opperlaag grote welvaart beloofde. Blijkens bodemvondsten is pas
sedert de Karolingische tijd het gehele gebied continu bewoond geweest, hoewel
de opperlaag van oostelijk Westfriesland geen duidelij ke aanwijzing geeft van latere
opslibbing.
Dit neemt niet weg dat ook vondsten van veel ouder datum gedaan zijn die op menselij ke bewoning in de neolitische en bronstijd wijzen. Het beeld dat men zich tracht
te vormen van de ontwikkeling van het gebied en de opeenvolging van culturen,
moet opgebouwd worden uit de gegevens die de archeologie en de geologie opleveren. Het zij daarom geoorloofd lets vender in te gaan op de bodemvorming,
waarvoor, door bestudering van de droogvallende polders in de onmiddelijke nabij heid meer en meer materiaal verworven wo rdt.*
Blijkens enkele diepe boringen, welke in westelijk Nederland zijn verricht, is de ondergrond
van dit gebied veelal opgebouwd uit een zeer dik pakket sedimenten (zanden, kleien en soms
grindlagen). Voor zover deze in de diepe ondergrond voorkomen en geen rechtstreekse
invloed hebben op de landschapsvorming in het hierna beschreven gebied van Westfriesland, Wieringermeer, Wieringen en Tessel, laten wij deze buiten beschouwing. Wij bepalen
oils dus tot die vormingen, die voor de ontwikkeling van het landschap direct of indirect
van betekenis waren, al komen voortzettingen ervan vaak op grotere diepte voor, waar zij
de landschapsontwikkeling niet meer beinvloeden.
Men ontmoet dan in de eerste plaats de op het prae-glaciale zand — een vroeg-fluvioglaciaal
lagencomplex — voorkomende keileem : het Rissglaciale landschap, dat zich in de onder* Dit gedeelte werd samengesteld door de beer G. D van der Heide, assistent-wetenschappelijk ambtenaar bij de
Directie Wieringermeer, Noordoostpolderwerken, voorheen technisch hoofd-assistent bij de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
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grond van Tessel en Wieringen boven zeeniveau verheft en in het aangrenzende gebied
in de
Toelichting gebied
bij de
plaatselijk
geringe
diepte wordt
aangetroffen.
grond van op
Tessel
en Wieringen
boven
zeeniveau TESCH
verheftschrijft
en in het
aangrenzende
geologische kaart van Nederland, nr. z Hollands Noorderkwartier, dat het aan geen twijfel
onderhevig is dat het landijs van de derde ijstijd (Riss) geheel Noord-Holland heeft bedekt
en dat dus het grondmorenelandschap aanwezig moet zijn of moet geweest zijn. Echter is
het — afgezien van Wieringen — geheel door jongere afzettingen afgedekt, waardoor de
karaktertrekken van de grondmorene gestoord of uitgewist kunnen zijn. TESCH beschouwt
voorts de bovenste grove afdeling, het hoogterras, als de vertegenwoordiging van het begin
van het Rissglaciaal, fase Riss I, gevolgd door een interstadiale erosiefase met het vroegfluvioglaciale pakket als de inleiding tot de eigenlijke landijsbedekking, fase Riss II.
BROUWER 2 rekent deze morene, met het morenelandschap van Zuid-Oost Friesland, Urk,
De Voorst, Havelte en Hondsrug, tot het Drentse stadium van het Riss II. Vooral op het
eiland Wieringen en in de directe omgeving daarvan is de grondmorenehorizon in goed
herkenbare vorm bewaard gebleven. Overigens is deze morene van vrij grillige bouw en overal
waar de keileem sinds vele eeuwen aan de oppervlakte ligt, is het materiaal sterk verweerd.
Uitgezonderd natuurlijk op Wieringen en Tessel en het aangrenzende deel van de Wieringermeer, komt de Eemvorming in mariene facies overal in het hierna besproken gebied voor,
herkenbaar aan de molluskenfauna, waarin enige specifieke Eemzeesoorten te vinden zijn.
A.P..
Deze Eemlagen (Riss-Wiirm-interglaciaal) liggen tussen zo en 30 m
De jong-pleistocene zandbedekking, als laagterras bekend, ontbreekt slechts op die plaatsen,
waar deze laag door bijzondere oorzaken later weer is opgeruimd, en uiteraard ook daar
waar de hoge Jigging van keileem de vorming van laagterras in de weg stond. Tot verdere
onderscheiding van deze jong-pleistocene zanden willen wij bier niet komen. Overwegend
liggen deze laagterraszanden nog op vrij grote diepte, de bovenkant op z 5 tot 25 m A.P..
Dit pakket vormt de afsluiting, de daklaag van de pleistocene lagenreeks en is daarmee de
grens tussen de jong-pleistocene en de oud-holocene vormingen, welke veelal in WestNederland openen met een vegetatieniveau als veen of klei met plantenoverblijfselen, beter
bekend onder de naam „veen op grotere diepte". Dit vegetatieniveau kan plaatselijk wel
ontbreken. TESCH vermeldt dat het in het Noorden, Oosten en Zuiden van Noord-Holland
bijna steeds aanwezig is, waarmee dus verondersteld mag worden dat het in vrijwel het gehele
hierna beschreven gebied te vinden is, met uitzondering van delen van Tessel, Wieringen en
de aan Wieringen grenzende Wieringermeer. Voor zover men thans weet, is dit veen nergens
ouder dan het Boreaal en komen vender uit de boreale fase van het oud-Holoceen wadsedimenten voor.
De j vormingen hebben voor de vorm en ontwikkeling van het natuur- en het
latere cultuurlandschap uiteraard veel meer betekenis gehad dan de daaronder gelegen, vorenbeschreven lagen, behalve dan de aan de oppervlakte komende jong-pleistocene en oudholocene vormingen. De j ong-holocene reeks omvat in de eerste plaats het „oude mariene
zand" en het in het Westen daarop en daaruit gevormde ,,oude duinlandschap" met ten Oosten
daarvan de „oude zeeklei" (TEscH) als opvulling van het strandmeer. Hoewel buiten het besproken gebied, client men kort aandacht te hebben voor de vormingen in het Westen, in
verband met de invloed Welke deze hebben gehad op de situatie en geologische opbouw ten
Oosten daarvan. Immers de duinkust, ontwikkeld op de grondslag van het oude zeezand,
is in zekere zin bepalend geweest voor de ontwikkeling daarachter. De oudste rug van het
oude duinlandschap lag vrij ver oostelijk van de nu bekende kustlijn. Ten Oosten daarvan
lagen nog enkele plekjes bij Spanbroek en Zandwerven als afzonderlijke eilandjes in de
wadvlakte. Het kan echter zijn, zoals TESCH ook oppert, dat men hierin te zien heeft overblijfselen van eennog oudere rug van het oude duinlandschap, Welke overigens geheel zou
kunnen zijn vernield en Welke later de praehistorische mens uit de tied der bekerculturen
van de jonge Steentijd vestigingsgelegenheid boden. A. E. VAN GIFFEN v errichtte op Zandwerven een kleine opgraving, waarbij paalgaten van hutten werden aangetroffen. Behalve
enkele kleine vuurstenen werktuigjes kwamen ook scherf j es aan het Licht, welke A. E. VAN
GIFFEN beschouwt als van een touwbeker met gaatjes, z.g. ,,Lochrandkeramik". De vondsten
wijzen op een datering in wellicht het laatst van het Neolithicum, mogelijk ook in het
Aeneolithicum 3 . De weinige vondsten bevinden zich in de verzameling van het Westfries
.,
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Museum te Hoorn. Ook in Hoogwoud en Lambertschaag werden neolithische hamerbijlen
gevonden. Dat deze woongelegenheid echter niet beperkt bleef tot deze zandkoppen alleen,
zien wij uit de archaeologische vondsten uit de Wieringermeer.
De eerste stadia van de ontwikkeling van het oude duinlandschap wijzen naar de westelijke
punt van Wieringen, de westelijker gelegen jongere stadia zijn naar Tessel gericht (TESCH).
De oude zeeklei — te beschouwen als de opvulling van het strandmeer — strekt zich uit ten
Oosten van de banken en platen van het oude zeezand en wigt daartegen uit. Deze
kleilaag reikt niet hoger dan ongeveer 3 m A.P. en het pakket is meestal niet dikker dan
2 M. tot bij uitzondering ten hoogste 4 m. Deze oude zeeklei heeft steeds het karakter van
een zuivere wadformatie, een begroeide, vaak overstroomde vlakte. Tot voor kort is de
oude zeeklei altijd opgevat als een volkomen homogene formatie, welke later werd afgedekt
bij veranderde zeespiegelstand met veenvormingen en plaatselijk tengevolge van doorbraken in de kustlijn met jongere klei en zandsedimenten (jong marien materiaal). Jongere
waarnemingen en karteringen wijzen er echter op dat ook de oudere zeeklei niet als een
homogeen pakket mag worden opgevat, maar dat daarin nog enkele fasen zijn te onderscheiden. De bestudering van deze jong-holocene formaties is van zeer jonge datum, ten dele
zelfs nog in onderzoek en niet gepubliceerd, ten dele persklaar, maar nog niet verschenen
bij het gereedmaken van dit artikel. Wij kunnen dan ook slechts volstaan met het aangeven
van enkele grote lijnen en mogelijkheden. In de eerste plaats moet men dan nog even terugkeren naar het westelijk kustgebied.
Had men tot voor kort de voorstelling dat het oude strandwallenlandschap lange tijd een
ononderbroken schoorwal vormde, waarachter rustig veengroei kon plaats vinden, de laatste
onderzoekingen hebben al wel uitgewezen dat dit geenszins het geval is geweest en dat
veeleer aan een zeer bewogen ontwikkelingsgeschiedenis moet worden gedacht. Er zijn in
het gehele gebied van West-Nederland door verschillende onderzoekers sporen van tal van
doorbraken gevonden, welke zich over een lange periode hebben uitgestrekt. Wellicht alleen
tijdens de zeespiegeldaling van het midden-Subboreaal bleven doorbraken achterwege. Deze
doorbraken in het standwallenlandschap zijn echter steeds weer gesloten. Een aantal daarvan
heeft wellicht voor het achterliggende landschap weinig betekenis gehad, grotere echter
hadden wel invloed tot ver naar het Oosten, waarbij tenminste De Streek, Drechterland, de
Vier Noorderkoggen en het gebied van de Wieringermeer waren inbegrepen.
Voor het eerst in het territoir van de Noordoostpolder 4 en later ook elders kwam men er
toe om in de oude zeeklei twee formaties te onderscheiden, welke vooral in het Oosten verschilden van karakter en door een tussenfase van elkaar gescheiden waren. Deze tussenfase
in de sedimentatiegeschiedenis betekende tevens de mogelijkheid van plantengroei in versterkte worm, waardoor in zekere mate veen tot ontwikkeling kon komen. Weliswaar vindt
men in het Westen, i.c. Westfriesland, deze veenvorming niet overal terug, maar wel ziet
men dat althans een grote subboreale regressie van groot belang is, waardoor bewoning op
de mariene sedimenten mogelijk wordt in de Bronstijd. Voorbeelden van aanwezigheid van
bronstijdculturen ziet men in dit gebied dan ook bij Zwaagdijk (gemeente Wervershoof)
en te Grotebroek, waar VAN GIFFEN opgravingen van grafheuvels verrichtte b en sporen
aantrof van vroege grondbewerking door middel van primitieve landbouwwerktuigen.
Intussen is de betekenis nog niet geheel duidelijk van de vrij talrijke neolithische- en bronstijdvondsten uit de Wieringermeer, welke beide groepen reeds uit zo talrijke exemplaren
bestaan, dat slechts van volkomen toevallig verloren gegane werktuigen geen sprake meer
kan zijn. Zij wijzen op bewoning of althans menselijke aanwezigheid op de enkele hoge
opduikingen van de oudere ondergrond, dan wel op de jongere fase (cardiumkleifase) van
de vorming van de oude zeeklei. Waarschijnlijk bestond in de wellicht nog late Brons- en
vroege I Jzertij d ook op de Cardiumklei menselijke bewoning. Getuigen daarvan zijn de
vrij talrijke vuurstenen sikkels — overigens vrij zeldzaam in ons land — en enkele kleinere
vuurstenen werktuigj es, o. a. bekend uit Andijk, Grootebroek, Venhuizen en enkele andere
plaatsen.
Het gesloten raken van de schoorwal en het dientengevolge verzoeten van het milieu luidt
een vrij langdurige begroeiingsperiode in, die echter stellig nog een of meer malen onderbroken is tengevolge van voortgaande niveauveranderingen en daarmee samenhangende
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overstromingsfasen. Het hierdoor ontstane veen dekte grote gedeelten van Noordholland,
waaronder de Wieringermeer, geheel af. Drechterland en de Vier Noorder Koggen maken
hierop echter een uitzondering daar naar alle waarschijnlijkheid de jonge holocene vormingen
hier nimmer aanwezig geweest zijn. De brons- en vroege-ijzertijdvondsten komen hier immers
vrijwel aan de oppervlakte voor 6 .
Bewoningsresten van na de vroege IJzertijd ontbreken zowel in de Wieringermeer als in
het oostelijk gedeelte van Westfriesland geheel, waardoor het dateren van de jongere holocene
vormingen in dit territoir tot heden onmogelijk is geweest. In hoeverre daar intussen in de
vroege I Jzertij d of wellicht later kweldervorming heeft plaats gehad, willen wij hier buiten
beschouwing laten. Blijkens vondsten in het gehele gebied wordt dit hiaat omstreeks Boo
beeindigd door een heroccupatie hetgeen dus betekent dat het landschap eerst toen weer
bewoonbaar is geworden.
De begrenzing van het bewoonbare gebied is niet steeds gelijk gebleven, doordat belangrijke
delen in de late Middeleeuwen opnieuw moesten worden verlaten of aan de zee prijs gegeven
worden. De geschiedenis van de dijken, met name de Westfriese zeedijk, door Braat 7 mede
bestudeerd, wijst op aanzienlijke landverliezen, welke echter niet alleen van buiten af maar
ook van binnen uit konden worden bewerkt in de vorm van vergroting van de toen reeds
in het veenkwelderlandschap bestaande meren. Immers BRAAT 5 en 1 constateerde dat in de
Middeleeuwen in het gebied van de Wieringermeer niet alleen het oude Wieringermeer
gelegen moet hebben, dat zich allengs vergrootte, waardoor een der nederzettingen aan de
rand verloren gegaan kan zijn, maar noemt ook het Velseker- en IJvingmeer. De landverliezen tengevolge van het wegspoelen van het veenland — wellicht ook jongere, in de
Middeleeuwen gevormde kwelderklei — door een reeks van overstromingen, plaatst men op
grond van archaeologische vondsten, mede in verband met archivalische gegevens betreffende
de dijken, in de xii—xiiie eeuw, ten dele ook nog in de xive.
De opbouw van jong mariene afzettingen in de Wieringermeer kan van zeer jonge datering
zijn; wij zien dat zelfs na de xviie eeuw nog belangrijke jong-mariene zandpakketten kunnen
ontstaan. De ontwikkeling in dit gebied wordt afgesloten door de enorme verandering, welke
de drooglegging van deze polder als eindstadium had.
De voorgeschiedenis van Wieringen is qua landschappelijke opbouw in samenhang met de
bodemgesteldheid in wezen overwegend reeds beklonken tip dens het Riss-glaciaal, de opbouw van de morene van het noordelijke landijs en bood als hoog gelegen gebied al vroeg
de mogelijkheid voor bewoning of althans menselijk verblijf. Sporen van palaeolithische
en mesolithische culturen ontbreken hier echter tot nu toe, evenals in geheel West-Nederland.
De geschiedenis van Tessel sluit nauw aan bij de ontwikkeling in het gehele aangrenzende
landschap, met then verstande dat de vormingen hier in sterker mate beinvloed zijn door het
duinlandschap.

De ontwikkeling van het polderlandschap ten gevolge van de bedij kingen is vrij
nauwkeurig to volgen dank zij de studie van Mr. G. DE VRIES AZN., voortgezet door
A. A. BEEKMAN in de Geschiedkundige Atlas van Nederland. Het in Romeinse bronnen als Flevomeer bekende binnenwater, in de vroege Middeleeuwen ook Almere
geheten, moet zich op den duur verenigd hebben met de steeds verder land inwaarts
dringende zeearmen, waardoor de latere Zuiderzee gevormd is. Het gebied was
daardoor in de dertiende eeuw aan Brie zij den door zee omspoeld en grotendeels door
zeeweringen bedijkt. Tot het einde van de xmmme eeuw was de Huigendijk, die de
Heer Hugowaard van de Schermer scheidt, de enige toegangsweg over land voor
Westfriesland. Na i 296 wend door de Schardam een verbinding naar het Zuiden
gevormd. Het oudst bewaarde document over bedijking van dit gebied dateert van
1319 VAN MIERIS II, 214) en geeft een nauwkeurige beschrijving van het beloop van
de Westfriesche dijk, die in grote lijnen met de tegenwoordige toestand overeen-
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komt. Het dorp Gawijzend, dat in i 3 34 door een inleg buitengeslagen werd, is bij
de drooglegging van de Wieringermeer teruggevonden 8 . De dijken bestonden uit
wier, dat de eigenschap bezit op den duur zeer hard te worden ; enige xvIlle eeuwse
oudheidkundigen die op de bodem van het tegenwoordige I Jsselmeer resten van
een Romeinse tufstenen weg meenden te vinden, zijn dan ook waarschijnlijk door
resten van dergelijke wierdij ken misleid 9 . Op Wieringen bestaat een der oude dij ken
nog uit wier.
Sedert de xvie eeuw kunnen wij ons documenteren aan de hand van kaarten, waarvan
behoudens een handschrift-kaartje van i 5 29 die van Jacob van Deventer uit omstreeks
1 5 3 7 de oudste is, en die van Joost Jansz uit i 5 7 5 , alleen in repliek van i 620 bekend,
waterstaatkundig zeer betrouwbaar is 10.
In de bronnen komt Westfriesland als zodanig eerst in het einde van de xiiie
eeuw voor. De oudere oorkonden noemen het gebied Westflinge en de bewoners
Frisones, nader gedetermineerd door bijvoeging van occidentales of de Drechterne
en duiden daarmede een geografisch nauw verband met Friesland beoosten het Vlie
aan. De vergroting van het wateroppervlak, die tenslotte de vorming van een zeeboezem tot gevolg had, ging ten koste van grote gedeelten van de gouwen Texla,
Wiron en Westflinge. Dit kan ook de reden zijn dat de begrenzing van de staatkundige macht in deze gebieden zo weinig tastbaar is. Wanneer Gerulf, een ondergeschikte graaf in 8 8 5 een einde maakt aan de Noormannenheerschappij in het latere
Holland en voor zijn nakomelingen, het latere Hollandse Huis, een gebied verwerft,
is dit naar het Noorden nog geenszins duidelijk begrensd 11 . De schenking van
Otto Iii aan Dirk ii in 985 noemt althans de gouw Texla doch de bevolking, strij dlustig en onaf hankelij k door verzet tegen de natuurlijke vijand, het water, was nog
lang moeilijk te regeren. Toen Dirk vi in i i 3 2 trachtte het gebied onder zijn heerschappij te brengen veroorzaakte dit een opstand en eerst Floris iii gelukte het een
overeenkomst met de Westfriezen te sluiten. Toch zou Willem II opnieuw tegen
hen ten strijde moeten trekken en dit met de dood bekopen, alvorens zijn zoon
Floris v het gebied voorgoed kon onderwerpen; hij zette de aanval over zee in,
aldus de natuurlijke verdediging van het land als aanvalsweg gebruikend. De onderwerping door Floris v luidt een tijdperk van meer geordend bestuur en beheer in.
Het karakter van vrij gebied, dat door deze graaf in zijn verdragen met de Westfriezen
tot uitdrukking werd gebracht, werd gehandhaafd in de rechtsverlening in de loop
van de xive eeuw, waarbij grote plattelandsgebieden stadsrechten kregen. 12
Aanvankelijk werd het gebied echter ingedeeld in drie baljuwschappen verdeeld in
schoutambten; de baljuw was tevens dijkgraaf. De eerste stadsrechten werden in
12 89 aan Medemblik verleend, eensluidend aan die van Alkmaar, dat een recht kreeg
gebaseerd op dat van den Bosch, dat op haar beurt Leuven had gevolgd 13 . Enkhuizen en Hoorn kregen respectievelij k in 13 5 5 en z 3 5 7 hun stadsrechten naar voorbeeld van Medemblik. Daarop volgde Hoogkarspel en Broek, dat bestaande uit
Grootebroek en Bovenkarspel in i 3 64 met rechten werd begiftigd en in i 402 werd
uitgebreid met Lutjebroek. Ook Schellinkhout kreeg zijn stadsrechten in 1402. Een
groep dorpen rond Hoorn werd in 14o8 bij de stad gevoegd. Door het verlenen van
deze rechten verloren de baljuwschappen aan zin en werden in 1413 opgeheven. Het
overblijvende gebied werd verdeeld in een aantal plattelandsgebieden met stadsrecht.
Zo ontstonden de ,steden" Westwoud, Hem, Spanbroek, Hoogwoud, Abbekerk,
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Wognum en Sijbekarspel. Tenslotte werden ook Tessel en Wieringen met stadsrecht begiftigd.
In de loop van de xve eeuw kwamen verschillende dezer plaatsen als heerlijkheid
onder bastaarden van het Beierse Huis : Hoogwoud voor 145 6, Spanbroek in 1429,
Schellinkhout in 1430 ; sommige schijnen later tijdelijk weer aan de grafelijkheid
teruggekeerd te zijn. Ook Obdam, Opmeer, Hensbroek en Westwoud zijn als
heerlijkheden bekend.
In kerkelijke zaken behoorde Westfriesland onder het Domkapittel van het Bisdom
Utrecht, in welks archieven het in i 280 voor het eerste als Westeliglant onder het
aartsdiakonaat van de Domproost wordt vermeld en sedert i 395 een aparte proosdij
vormt 14 . De kerk van Medemblik was in dat gebied de z.g. personatus (pastoorsplaats ter begeving van het kapittel) 15 en wellicht daarom de oudste kerk van Westfriesland. De wijding aan Bonifacius wijst mede op hoge ouderdom. In de oorkonden
komt de kerk in II18 voor het eerst voor. Aan het aartsdiakonaat schijnen Tessel
en Wieringen later te zijn toegevoegd; zij hadden beiden een personatus. Reeds in
de xe eeuw worden daar kerken genoemd (OORK. ST. UTR. nr. 49). Beets, Grosthuizen en Ursem moeten onder Kennemerland behoord hebben. De kerk van Wognum wordt van de kerken van Westfriesland in het beschreven gebied het vroegst
genoemd; zij behoort in de tweede helft van de xie eeuw onder Echternach (FONTES
EGM. blz. 25 5). In de xiiie eeuw worden, met Wognum, a.o. Hensbroek, Obdam,
Spanbroek, Wadwaay en Ursem onder de collatie van Egmond gerekend 16 • In de
rekeningen van het bisdom Utrecht, waarvan de oudste nog aanwezige uit i 395
dateert 17 en in de taxenlij sten van z 5 09 worden deze en de overige parochiekerken
van het gebied geregeld opgesomd. Een inkomstenlij st, die reeds in i 3 65 ontstaan
moet zijn 18 , noemt de kerk van Schellinkhout.
De banden met het tegenwoordige Friesland zijn blijkens de verschijningsvorm van
sommige vroege monumenten en blijkens archiefstukken ook na de geografische
scheiding bestendigd gebleven. Op Wieringen worden in de xiie eeuw bezittingen
van het Odulphusklooster van Stavoren genoemd. Op Tessel had Ludingakerke
bezittingen. Het klooster Hemelum wordt tussen i 23 4 en i 254 bevestigd in rechten
op bezittingen in Westfriesland in de plaatsen (villae) Benningbroek, Hoogkarspel,
Sijbekarspel, Wervershoof, Lutjebroek, Grootebroek, Oostwoud 19 , Midwoud,
Twisk en Zwaag 20 . In 1317 blij kt Hemelum bovendien een uithof te h ebben in het
balj uws chap Medemblik (VAN MIERIS II, i 87).
Westfriesland is overigens veel minder dan het tegenwoordige Friesland met kloosters bedeeld geweest op het platteland. Bekend zijn de beide Augustijnenkloosters
Nieuwlicht en Bethlehem onder Westerblokker en dat van de Tertiarissen te Grootebroek. Wellicht was er nog een Augustinessenklooster te Wognum. Van de steden
is vooral Hoorn gezocht geweest voor de vestiging van kloosters, ook Gommerskarspel bezat er minstens vier.
De stad Medemblik heeft kerkelijk en bestuursrechtelijk haar plaats als oudste stad
erkend gezien, doch wend economisch wellicht reeds in de xive eeuw, stellig in de
xve en xvie eeuw door Enkhuizen en Hoorn overvleugeld 21 ; deze mochten zich
door bun gunstige ligging als zeesteden in een snelle opkomst verheugen. Hoorn
wist zich door handel en nijverheid een blijvende plaats te veroveren en in de tweede
helft van de xvie eeuw de bestuurszetel van het tijdelijk tot grote zelfstandigheid
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gerezen Noorderkwartier aan zich te trekken. Enkhuizen, dat sedert de uitvindingen
op visserijgebied een enorme opkomst beleefd had, en in het begin van het verzet
tegen Spanje een belangrijk steunpunt voor de Prinsgezinden vormde, moest sedert
het midden van de xviie eeuw in Hoorn zijn meerdere erkennen. De concurrentie
van Broek, dat in 1449 Broekerhaven aanlegde, is nimmer groot geweest en het zag
zich dan ook in iS 76 met alle andere ,plattelandssteden" van zijn rechten als stad
vervallen verklaard. Er bleven nog slechts zeven steden van het Noorderkwartier,
die in 1 5 73 afgevaardigden zonden om het College van Gecommitteerden Raden
van dat kwartier te vormen. De positie van oudste stad bracht voor Medemblik
mede dat daar door Floris v na de onderwerping van het gebied een burcht gebouwd wend om de weerspannige bevolking in bedwang te houden. Het kasteel
diende tot in het derde kwart van de xvie eeuw de stad tot bescherming en is in
sterk vernieuwde toestand bewaard. De tweede dwangburcht van Floris v te Wijdenes
is reeds in de xiiie eeuw weer gesloopt. De rechterlijke organisatie van het gebied
was de oorzaak, dat er overigens op het platteland geen kastelen gebouwd zijn. De
militaire bouwkunst beperkt zich tot de versterking der drie ,grote" steden. De toekenning van stadsrechten heeft op de vorm der nederzettingen ten plattelande geen
invloed gehad; het bleven dorpen, die, langs een dijk of weg ontstaan, reeds vroeg
een lintbebouwing te zien gaven.
Op Tessel hebben de plaatsen den Burg en Oosterend een centrale kom : den Burg
bleek de cirkelvormige aanleg aan een versterkte heuvel uit de Noormannentijd te
danken te hebben; de aanleg van Oosterend evenals van het nabij gelegen de Waal
wijst eveneens op een ontstaan rond een terp. Ook op Wieringen zijn de kerken van
Hypolitushoef en Oosterland op terpen gebouwd, waarvan een nader bodemonderzoek de datering zou moeten bepalen. De kerk van Oosterland is in de tegenwoordige
vorm in de xe of xie eeuw te dateren. Bodemkundig onderzoek wees uit dat ter
plaatse van de kerk van den Burg op Tessel eveneens een zeer oude tufstenen kerk
gestaan heeft.
In het eigenlijke Westfriesland zijn thans vrijwel geen overblijfselen meer uit de
periode voor de xve eeuw, toen, door toenemende welvaart vele oudere gebouwen
vernieuwd zijn geworden. In Medemblik en verschillende plaatsen tussen Medemblik en Alkmaar zijn bovendien in i 5 27 door de zg. Gelderse Friezen zware verwoestingen aangericht. Tufsteen komt dan ook zelden en steeds secundair verwerkt
voor (Lambertschaag, Sijbekarspel, Wognum). Achttiende eeuwse bronnen vermelden nog tufstenen kerken in Nibbikswoud, Westwoud en Hem. Ook kloostermoppen worden slechts zelden gevonden en eveneens steeds in tweede instantie gebruikt (toren Hoogwoud, Schellinkhout, Opperdoes, Zwaag). De gothische bouwwerken zijn uit baksteen opgetrokken met aanvankelij k slechts spaarzame versiering van natuurstenen blokken aan neggen en hoeken; in de xvie eeuw wordt bier
en daar het baksteenwerk met speklagen doorregen (toren Schellinkhout, koor
Wognum), welke werkwijze waarschijnlijk reeds in het midden van de xve eeuw aan
de Pankrastoren van Enkhuizen is toegepast. Elders is reeds betoogd dat de baksteenformaten weinig aanleiding tot datering geven in dit gebied. 22
De gothische kerken, uitsluitend parochiekerken en enkele nog bestaande kloosterkapellen te Enkhuizen en Hoorn, vertonen de verschillende eigenaardigheden van
de Hollandse kustgothiek. Zij zijn zonder uitzondering door houten tongewelven
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gedekt en vertonen in plattegrond voor zover zij niet eenbeukig gebleven zijn, drie
typen : de pseudo-basiliek, de hallekerk en de voor dit gebied karakteristiek geworden eenbeukige kruisvormige plattegrond. De enige nog gedeeltelijk bestaande
pseudobasiliek te Medemblik is aan de noordzijde tot hallekerk verbouwd; de beide
hallekerken van Enkhuizen zijn voor zover bekend terstond als zodanig gebouwd,
terwijl de Noorderkerk te Hoorn uit een eenbeukige kruiskerk ontstaan is. Ook de
kerk van Bovenkarspel en Wijdenes en de Grote Kerk te Hoorn zijn hallekerken
geweest, wier ontwikkeling niet bekend is.
De eenbeukige kruisvormige kerken zijn bij uitzondering in een periode ontstaan.
De meeste dwarspanden zijn opgetrokken als vergroting van een oudere kerk, waarvan hetzij het koor, hetzij het schip behouden bleef. De plattegrondvorm doet denken
aan het Groningse Romano-gothische plan, dat echter veel vroeger ontstond en door
zijn overwelving in steen een andere ontwikkeling had. De gesneden beelden onder
de kruisingsspanten van sommige der eenbeukige kerken vormen een bij zonder geslaagde toepassing van een in de gehele kustgothiek bekend thema; in de niet-kruisvormige kerken vindt men ze onder de trekbalken tegen de schei- of buitenmuren.
Ook de gemetselde torenspitsen van Westfriesland waarvan die van Abbekerk nog
in 16 5 6 wend gebouwd, vinden hun verwanten verder zuidwaarts in Zeeland en
Vlaanderen. De sierlijke laatgothische en vroegrenaissance houten torenbekroningen
die voor Holland zo karakteristiek zijn 23 , drongen niet verder Noordwaarts dan
Hoorn door. Kleine dakruiters die de eentonigheid van de grote dakvlakken der
hallekerken moesten onderbreken, bleken te kwetsbaar voor weersinvloeden om lang
stand te houden ; zij zijn bij na alle reeds in de loop van de xviie en xviiie eeuw verdwenen; alleen te Hoorn zijn er twee bewaard. In de xviie eeuw werden daarentegen
enkele havenpoorten, die inmiddels hun defensieve bestemming verloren hadden,
van sierlijke torentjes voorzien (Hoofdtoren, Hoorn ; Dromedaris, Enkhuizen) .
De buitengewone voorspoed van de steden spreekt wel sterk uit de uitbreidingen die
soms in snelle opeenvolging noodzakelijk waxen en die aan de vestingbouwkunde
niet alleen hoge eisen stelden doch haar daardoor tevens grote kansen boden. De snel
opkomende kunst van het kaarttekenen hangt hiermede ten nauwste samen en verschaft menig document voor het samenstellen van de stadsgeschiedenissen 24•
De Hervorming, die in i 5 66 in Noordholland met de hagepreken van Jan Arentz
inzette, is zonder veel vandalisme verlopen. Ook na de Hervorming bleven de Rooms
Katholieken bijeenkomen en zij hebben hun in ,schuilkerken" gehouden eredienst
de meest kostbare voorwerpen geschonken. De oude gothische kerken, sindsdien
voor de protestante eredienst ingericht, werden meest in de loop van de xviie
eeuw voorzien van dikwijls smaakvol met snijwerk versierde preekstoelen, omgeven door een ruim doophek, opgeluisterd met koperen doopbogen, lezenaars, etc.
in eenbeukige kerken veelal tegen de zuidelijke wand, in de kruisvormige kerken
tegen een der hoeken van het dwarspand opgesteld. Vele kerken in het beschreven
gebied behielden deze karakteristieke inventaris die vooral in de eenbeukige kruiskerken zo uitstekend tot haar recht komt.
Het handelsverkeer en de daardoor gewonnen voorspoed bracht de Westfriese
steden in de xvie eeuw met de internationale Renaissancestromingen in contact.
Het sierend snijwerk van het koorhek en het orgel in de Westerkerk staat op zeer
hoog peil, doch ook de inheemse bouwmeesters wisten de Renaissancemotieven toe
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te passen : in i 5 5 9 aan de Waag te Enkhuizen sleufbandornament, maskers, of-..
hangende ranken en een manieristisch in zg. Colijn de Nole-trant gebeeldhouwde
Caritasfiguur; in i 5 63 aan het Jansgasthuis te Hoorn de klauwstukken met de in
rolwerk gevangen mansfiguren en de consoles, beide naar de vroege voorbeelden van
Cornelis Floris.
In de woonhuisgevels ontwikkelt zich in de tweede helft van de xvie eeuw uit de
gothische trapgevel met pinakels een type met pilasters op de hoeken van de tot
enkele sprongen gereduceerde treden; de hoeken worden gevuld met geheel uit bak
steen gemetselde voluutvormige klauwstukken, waardoor een gezwenkt silhouet ontstaat als in de zg. Gelderse gevels. In verschillende variaties komt dit type op de
waddeneilanden en langs de gehele Zuiderzeekust voor.
Tegen de eeuwwisseling doet de nabijheid van Amsterdam en Haarlem zich gevoelen
in - een zekere uitwisseling van vormen. Plaatselijke meesters werkten op gegeven
thema's voort en geslaagde voorbeelden wekten tot navolging in buursteden; zo
ontstond een type stadspoort met versmalde bovenbouw, dat in verschillende Noordhollandse steden vertegenwoordigd is. In het begin van de xvIle eeuw laat het werk
van Hendrick de Keijser vooral in Hoorn veel sporen na, waar de Waag als eigenhandig ontwerp van hem te boek staat. In Enkhuizen volgde men zijn gevelopbouw
enkele malen in vereenvoudigde vorm. Onaf hankelij k daarvan bleef een sterke
Vlaamse invloed van kracht, waaronder zwierige toppen als van de Munt te Enkhuizen en het Admiraliteitspoortje te Hoorn ontstonden.
Tegen het midden van de xviie eeuw schijnt de bouwactiviteit hier reeds of te nemen.
In de classicistische Westerpoort te Enkhuizen toont deze stad vooruitstrevend te
willen blijven, hetgeen culmineert in de opdracht aan Steven Vennecool voor het
majestueus stadhuis in z 686. Aan de behoefte der xvirie eeuwse patriciers tot deftige
woonhuizen werd waarschij nlij k in het algemeen door plaatselijke meesters voldaan
in de heersende uit Frankrijk geimporteerde decoratiewijzen. Slechts de gevel en de
hal van het Foreestenhuis te Hoorn maken hierop een uitzondering en moeten door
een meesterhand ontworpen zijn, evenals de kamerdecoraties van het pand Grote
Oost 53 te Hoorn.
Het platteland beleefde in het midden van de xixe eeuw dank zij de opkomst van de
tuinbouw een enorme bloei die vooral aan het gebied tussen Hoorn en Enkhuizen,
dat door zijn geografische gesteldheid gepraedisponeerd werd voor de lintbebouwing, zijn landelijke charme goeddeels ontnam. De landbouwgebieden ten westen
van de lijn Hoorn—Medemblik behielden een meer landelijk karakter. Daar worden
dan ook nog talrijke Noordhollandse stolphoeven met hun vierzijdige rieten daken
gevonden die, op de door bomen tegen de aanhoudende winden beschermde erven,
ook hier in lintbebouwing langs de dijken staan. De boerderi j en zijn op een vierkante plattegrond opgetrokken 25, stallen, ,dars" en woongedeelte zijn rond het
centraal gelegen middenvak gegroepeerd; aan de achterzijde is soms nog een stal
(koehuisstaart) uitgebouwd. Het woonhuis dat oorspronkelijk een uitbouw aan de
voorzijde vormde, zoals in de oudere vormen op Wieringen en Tessel nog voorkomt, is op den duur eveneens binnen de stolp opgenomen. In sommige gevallen
is het nog duidelijk onderscheiden door een gemetselde of houten topgevel boven
de zgn. pronkdeur, die volgens traditie slechts bij huwelijk en begrafenis geopend
wordt en rechtstreeks toegang geeft tot het soms betimmerde en met plavuizen
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betegelde voorhuis. Een deftiger oplossing voor de voorgevel vertonen een aantal
xixe eeuwse boerderijen in Sijbekarspel. De gezwenkte top staat daar in het midden
van de doorlopende voorgevel, die ter wille van de symmetrie twee voordeuren
heeft gekregen.
Een nauwkeurig onderzoek naar bouwperioden heeft bij de boerderijen niet plaats
gehad, er is volstaan met het opsommen van de belangrijkste voorbeelden en met
het weergeven van de plattegrond van verschillende typen.
1 w. C. BRAAT in Toelichting bij de geologische kaart van Nederland nr. z Hollands Noorderkwartier, Den Haag 1947;
voorts L. PH. C. VAN DEN BERGH, Handboek der Middelnederlandsche Geographie, derde druk door A. A. BEEKMAN
en H. J. MOERMAN, 1949.
2 A. BROUWER, de Glacigene landschapstypen in Nederland in Tijdschrift K.N.A.G. 67, 1950.
$ A. E. VAN GIFFEN, Die Bauart der Einzelgraber. Beitrag zur Kenntnis der alteren individuellen Grabhiigelstrukturen
in den Niederlanden. Mannus Bibliothek nr. 44 en 45, Leipzig 1930.
4 J. MULLER en B. VAN RAADSHOOVEN, Het Holoceen van de Noordoostpolder in Tijdschrift K.N.A.G. 64, 2, 1 947.
5 A. E. VAN GIFFEN, Grafheuvels te Zwaagdijk, gem. Wervershoof in Westfrieslands Oud en Nieuw, xvli, 1944; dez.,
Onderzoek van drie tumuli bij Grootebroek in Westfrieslands Oud en Nieuw, xx en xxi, 195 3 en 1954 H. T J. WATERBOLK, De praehistorische mens en zijn milieu, Groningen 1 954.
6 Een speciaal onderzoek in deze materie wordt momenteel verricht door de beer W. WIESE onder leiding van Prof. Dr.
J P. BAKKER te Amsterdam.
7 w. c BRAAT, De archeologie van de Wieringermeer in Oudheidkundige Mededelingen uit 's Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Nieuwe Reeks, XIII, 1932.
8 G. DE VRIES AZN, De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1 288 ; Verhandelingen Kon. Akademie van Wetenschappen, afd Letterkunde, iiie deel, Amsterdam 186 5 ; dez., Het dijks- en Molenbestuur in Hollands Noorderkwartier
onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek, Amsterdam 1876.
9 R. PALUDANUS, Oudh. en Natuurk. Verhandelingen, III, 1 768 ; voorts w. C. BRAAT, De archeologie van de Wieringermeer, zie Hoot 7.
10 F. c. WIEDER, Merkwaardigheden der oude cartographic van Noord Holland in Tijdschrift K.N.A.G. 1918 en
B. VAN 'T HOFF, JACOB VAN DEVENTER, keizerlijk-koninklijk geograaf, den Haag 1 953•
11 I. H. GOSSES, De Vorming van het Graafschap Holland, Bijdr. Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde, Ve reeks ii,
19 15 ; 0. OPPERMANN, Untersuchungen zur Nord-Niederlandischen Geschichte des i o. bis 13 . Jahrh. II, I 92I . Voorts
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 1866 -i9oi en tweede uitg. afl. I, 1937; Oorkondenboek Sticht Utrecht, I-III,
1 920- ; 0. OPPERMANN Fontes Egmundenses, Utrecht 1933. Het algemeen overzicht bij GOSSES-JAPIKSE, Handboek
tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, derde druk, 1947 en Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel II,
Utrecht-Antwerpen 1950.
12 M. S. POLS, Westfriesche stadrechten, Ver. Uitg. Bronnen Oud-Vaderl. Recht, ie reeks, nr. 7, Den Haag 1885-1888;
A. DE GOEDE, Swannotsrecht, Westfriesche rechtsgeschiedenis Utrecht 1940-195 3 en rec. door J. PH. DE MONTE' VERLOREN in Themis, 41, dl. 6o, blz. 270.
13 H. P. H. CAMPS, Het Alkmaarse stadsrecht in De Speelwagen ix, 1954, blz. 98.
14 J. G. C. JOOSTING en S. MULLER HZN., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht
in de Middeleeuwen; eerste afd. deel I en 2 en 7e afd., De Proosdij Westfriesland; de delen I en 2 van de ie afd. ook
uitgegeven als deel ix van de Geschiedk. Atlas.
15 W. NOLET en P. C. BOEREN, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen, Amsterdam 1951, blz. 198.
16 R. R. POST, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de xiiie eeuw, Utrecht 1928.
17 N. E. TENHAEFF, Bronnen voor de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht, Rijks Geschiedk. Publ. deel 88.
18 JOOSTING en MULLER, I, I, blz. 393.
19 Zie ook Monasticon Batavum, ii, blz. 91.
20 G. FROM, Bullarium Trajectense, Den Haag 189i-1896, nr. 2277.
21 R. FRUIN, Informacie up ten staet etc. gedaen in den jaere MDIV, Leiden 1866; dez., Enqueste ende informatie etc.
gedaen in den jaere MccccxcIIII, Leiden 1876. Zie ook onder de beschrijving dezer steden.
22 E. H. TER KUILE, Baksteenformaten in Noord Holland in Oudh. Jaarboek xi, 1942, blz 91.
23 E. H. TER KUILE, De houten torenbekroningen in de Noord. Nederlanden, Leiden 1929.
24 Zie noot 9 en B. VAN T HOFF, Bijdrage tot de dateering van de oudere Nederl. stadsplattegronden in Ned. Archievenblad 1941-1942.
25 R. C. HEKKER, De Noord Hollandse stolphoeve, Assen, z.j. (1944); dez., Boerenhuisonderzoek in Nederland in Bull.
Ned. Oudh. Bond, 1 948, blz. 105-

ABBEKERK
In het bescheiden landelijk RAADHUIS is een gevelsteen met het gemeentewapen
en z 8 3 o aangebracht.

Raadhuis

DE HERVORMDE KERK en toren zijn op een smal kerkhof aan de westzijde van Herv. Kerk
de weg gelegen, waarlangs het dorp gebouwd is. De kerk is eigendom van de
Hervormde Gemeente, de toren van de burgerlijke Gemeente.
Oudh. en Gest. II, blz. 469 ; N.H. Oudh. I, blz. 42 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 73 ; Gen. Literatuur en
en Herald. Gedenkw. i, blz. i o.
Atlas SCHOEMAKER, verz. K.O.G. Amsterdam; id. door H. DE WINTER, 1744 in
Prov. Atlas Haarlem; ets in BRUIN'S Arkadia.
De kerk wordt in de kerklijsten van de Domfabriek te Utrecht van i 3 9 5 af vermeld ; van de
vroege geschiedenis is overigens weinig bekend. Gegevens over late wijzigingen aan de kerk
kunnen geput worden uit de kerkeboeken van ontvang en uitgaaf, die van 1641 af bewaard
ingrijpend gerestaureerd
zijn. De toren die blijkens een gevelsteen uit i 656 dateert, is in i
onder leiding van architect D. Fledderus te Enkhuizen. De kerk werd in 195 z onder leiding
van dezelfde architect hersteld en van een nieuwe pleisterlaag voorzien.

afbeeldingen

De geheel gepleisterde eenbeukige kerk, fig. i, pl. II-3, bestaat uit een schip zonder
steunberen en een vijfzijdig gesloten koor van twee traveeen. Schip en koor zijn te
onderscheiden door verschillende muurdikten; aan de westzijde is een slanke toren
met gemetselde spits voorgebouwd.
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Geschiedenis

Fig. i . Abbekerk. Herv. Kerk

De toren die bij de restauratie van de pleisterlaag ontdaan is, en van een geheel
nieuwe bemetseling moest worden voorzien, vertoont inwendig een geelachtige baksteen, formaat z i , 5 X 5 , 1 o lagen 5 9,5 in kruisverband toegepast ; de spits is kennelij k
later vernieuwd in kleinere steen, formaat z I X 42 S S , I o lagen 5 6. De torenromp
die met slechts twee minimale versnijdingen opgaat, vertoont in de derde geleding
aan elke zijde twee smalle rondbogig gesloten galmgaten, waarvan de dagkanten niet
origineel zijn. De balustrade, die op de xvIrre eeuwse tekening van Schoemaker reeds
voorkomt, kan wel origineel zijn. Boven de spitsbogige ingang geeft een jaartalsteentje het bouwjaar i656 aan.
Tij dens de herstelw erkzaamheden in i 95 2 kon worden geconstateerd dat het muurwerk van het schip uit verschillende soorten baksteen bestaat, waaronder moppen,
alles secundair verwerkt. De schijnbare zwaardere aanleg van de noordmuur is in
werkelij kheid veroorzaakt door bemetseling met waalsteen tot de versnijding bij de
vensters. Ook verschillende steunberen waren bemetseld. Bij de tooggeboorte van de
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vensters zijn de muren verhoogd, welke reparatie aan de noordzijde door een sprong
wordt verkend; ook daarboven zijn secundair moppen verwerkt. Alle vensters aan
de noordzijde bleken tevens van nieuwe kantelaven voorzien te zijn. De westmuur
is duidelijk gelijk met de toren opgetrokken; wellicht zijn daarbij een of meer
traveeen van hetschip afgebroken, hetgeen de geringe diepte van het schip zou
verklaren. De spitsbogige vensters zijn met uitzondering van een drietal aan de
koorsluiting, dat gedicht is, van houten ramen voorzien. Het materiaal van het koor
is baksteen van 2 i X 5, 10 lagen 6o.
Inwendig In het inwendige is het onderscheid tussen schip en koor duidelijk waar te nemen
in de lengte der muurstijlen en de behandeling der kraagstenen; deze vertonen in de
koorsluiting xvie eeuwse vormen. Aan de noord- en zuidzijde van het koor kunnen
zij in 17 5 6 gewij zigd zij n, in welk j aar, volgens een j aartal met monogram op de beschieting en aanwijzingen in de kerkeboeken, het tongewelf van het koor vernieuwd
werd. De trekbalk op de scheiding tussen schip en koor draagt het jaartal 1698.
Bouw- De kap van het koor is origineel; die over het schip is in de xviie of xviiie eeuw
geschiedenis
vernieuwd. De schipmuren, uit secundair gebruikt materiaal opgetrokken, zijn
moeilijk dateerbaar; wellicht is het schip na de plundertocht der zg. Gelderse Friezen
in I5 I7 herbouwd en later verhoogd. Het koor moet, als boven aangeduid, mede
wegens de vorm der kraagstenen een eindweegs in de xvie eeuw ontstaan zijn.
De kerk bezit:
Herenbank een eenvoudige geverfde herenbank met het wapen van Abbekerk, blijkens jaartal
uit 1728
Portaal een tochtportaal, dat voor de in het koor gebroken ingang is geplaatst, en een
gesneden fries heeft met renaissancistisch ornament, gedateerd i 8 3 8 (sic);
Kronen drie kleine koperen kronen, xvii.
Klok In de toren hangt een klok hoog 85, diameter 102 met inschrift: AMSTELODAMI FECIT
ME FREMIUS ANNO 1684; in de ornamentrand zijn klokkespelende en -stemmende
putti voorgesteld.
Wapenstenen

In het moderne DI JKSMAGAZI JN zijn twee xviiie eeuwse wapensteentjes gevat
waarvan een het wapen Wallendal en een een onbekend wapen vertoont.

LAMBERT S CHAAG
DE HERVORMDE KERK, mede blijkens de naam van het dorp oudtijds aan de
H. Lambertus gewijd, ligt op een smal verhoogd kerkhof aan de westzijde van de
weg, waarlangs het dorp gebouwd is. De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente met uitzondering van de meest westelij ke travee en de houten dakruiter, die
burgerlijk eigendom zijn.
Literatuur en Teg. Staat vIII, 462 ; Oudh. en Gest. II, blz. 468 ; JOOSTING EN MULLER, I, blz. 7 3 ; N.H. Oudh.
afbeelding I, blz. 42.
TEKENING gemerkt J.S. —A.S. (ANDRIES SCHOEMAKER naar j. S(CHIJNVOET), 1726, In Prov. Atlas
Haarlem.
Geschiedenis De kerk wordt het vroegst genoemd in de kerklijsten van de Domfabriek van Utrecht in
13 9 5 . Volgens v. Heussen werd de kerk in de xvie eeuw door de heer van Hoogwoud
begeven. De Tegenwoordige Staat vermeldt, dat de oude kerk onlangs verbeterd was en
dat de torenvoet uit steen bestond.
Herv. Kerk
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De eenbeukige kerk, fig. z, pl. I-z, bestaat uit een schip van vijf traveeen en een
twee traveeen diep koor met vijfzijdige sluiting. Het schip is opgetrokken uit baksteen van z I X 4, 5, 10 lagen
5 6, beneden de deels Bremerstenen waterslag, afgewisseld
met moppen van 28-3 2 X 8-9
en blokken tufsteen; aan het
koor bedraagt het baksteenformaat i 8, 5 -I 9X4, 5, I o lagen 5 5 5 6, de waterslag bestaat bier uit Witte zandsteen.
De muurdikte beloopt aan
schip
eveer o.
sc
p en koor on g5
2. Lambertschaag. Herv. Kerk
De spitsbogige vensters van
het schip hebben, blijkens de toestand van het gedichte eerste venster aan de noordzijde, een breed afgeschuind profiel gehad, en een bakstenen tracering met tufstenen
spruitstuk; een venster aan de zuidzijde bewaart de tufstenen afzaat. Een gedicht
koorvenster bewaart de oude profilering, bestaande uit een hol met een afschuining.
Van de ingangen in de tweede travee is die aan de zuidzijde gemoderniseerd, die aan
de noordzijde, waar de waterlijst rechthoekig omgevoerd is, gedicht. De westelijke
gevel welks top afgesnoten is, vertoont een brede flauwe boog, waarbinnen een stuk
muurwerk een dichtzetting verraadt, die wellicht met de in de Tegenwoordige
j
Staat vermelde stenen torenvoet samenhangt. De dakruiter die thans in de eerste
anderhalve travee op een houten schoorconstructie is gebouwd, is in de bovenbouw
in de xixe eeuw op vrij grove wijze vernieuwd, met uitzondering van het spitsje.
Het inwendige wordt door een schot bij de derde travee in twee gedeelten gescheiden.
In de voor bergruimte dienende twee eerste traveeen zijn de oude sleutelstukken en
karbeels van de trekbalken to zien ; in de preekkerk zijn deze wellicht in het midden
der xviiie eeuw (Teg. Staat) omtimmerd. Alleen in de koorsluiting, waar het orgel
is opgesteld, zijn de muurstijlen en sleutelstukken in het gezicht gelaten; zij geven
door de detaillering van de kraagsteentjes een dateringsmogelijkheid, een eindweegs
in de xvie eeuw.
Het uit afbraakmateriaal opgetrokken schip, heeft geen nauwkeurig dateerbare
details ; het kan in de loop der xve of het begin der xvie eeuw opgetrokken zijn.
De kerk bezit:
een geverfde eiken preekstoel met getoogde panelen, gestoken fries en half-gecanneleerde Ionische pilasters, i 63 3 gedateerd;
drie psalm- en gezangbordjes, xviia, en drie grote borden met het Onze Vader, de
Geloofsartikelen en de Tien Geboden, xrxA;
een grote twaalfarmige koperen kroon met gekroonde schildjes en twee kleinere
koperen kronen, alle midden xviie eeuw;
een klok hoog go, diameter io8 met inschrift : IHESUS MARIA IOHANNES GERHARDUS
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Inwendig

Datering

Preekstoel
Borden
Kronen
Klok

DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCXCV.

Op de boerderij „de Stins" bewaart men een drietal verweerde reliefs voorstellende
allegorische figuren in halfronde nissen, xvii of jonger.

Reliefs
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ANDIJK
Herv. Kerk

Literatuur

DE HERVORMDE KERK te Andijk-West is een hoogst eenvoudig bakstenen zaalkerkj e, in 1 667 gesticht en in 1791, blij kens een opschrift op een der trekbalken en
een resolutie van de Gecommitteerde Raden van 2 5 Mei i 792, met een noordelijk
pand vergroot. De kerk behoort toe aan de Hervormde Gemeente.
Teg. Staat v, blz. 486 ; N. H. Oudh. i, blz. 85 ; Gen. en Herald. Gedenkw. ii, blz. 8 .

Het oorspronkelij ke kerkje, dat blijkens jaartalankers in 1 667 gesticht is, was een
hoogst eenvoudig zaalkerkje, gedekt door een zadeldak tussen twee topgevels.
Herhaalde verbouwingen hebben in het oorspronkelij k gebouwtje slechts de zuidgevel uit gele baksteen bestaande, ongemoeid gelaten. In i 791 werd de kerk aan de
noordzijde met een dwarspand uitgebreid. Tegen de achtergevel werd in de xixe
eeuw een woning opgetrokken, waarna in i 91 5 de voorgevel in machinale steen herbouwd werd. Het torentje boven de westgevel is, blijkens het opschrift op de tijdens
de bezetting verdwenen klok, in i 76 i opgericht.
Het interieur dat door een laag, blauw geschilderd houten gewelf gedekt wordt, bevat
de volgende inventarisstukken:
Preekstoel een eenvoudige geverfde eiken preekstoel, waarop de letters P.F.S. en D.V.L. benevens het jaartal 1667, opgesteld tegen de lange zuidmuur;
Doophek een doophek, xvii, op welks deur de letters T.M. en een huismerk;
Doopboog een koperen doopboog bekroond door de Stedemaagd van Enkhuizen en gemerkt
i668, Garbrandtz Vis, Willem Garbrantz de Jong;
Lezenaars een koperen voorzangerslezenaar met het wapen van Alkmaar en i668, benevens de
naam Hendrick Ris, (gelijk aan de lezenaar in de Grote Kerk te Alkmaar) ;
een eenvoudige koperen predikantslezenaar, gemerkt Corn. Adriaenz. Suys, XIXA;
een orgelgalerij, xvii, met toevoegingen XIxA (monogrammen Do en CLN) ;
Schilderij een schilderij op paneel voorstellende Mozes met de tafelen, waarop de Tien Geboden
zijn gecalligrafeerd, xvii;
Bordjes twee psalmbordjes, omstreeks I 810.

Geschiedenis
en Beschrijving
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Verscheidene woningen in dit dorp bevatten TEGELSCHOUWEN met figurale of
louter decoratieve plaquetten, xviii en later. De beste exemplaren bevinden zich in
de huizen Dij kweg z 9, 23 7A, 2 5 4, 25 o, 265 en 2 8 o, Munnikei i en Kleine Gouw i 31.
Het huis 213 A bevat bovendien een betimmerde kamer met geschilderde vrucht- en
bloemfestoenen, en een muurkastje met glazen deur, xviii.

Tegelschouwen

Betimmering

AVENHORN
Banpaal

Op de grens van de gemeenten Avenhorn en Ursem staat een hardstenen BANPAAL,
bekroond door de Hoornse Eenhoorn, xVIII.

Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK is een eenvoudig eenschepig gebouwtje uit 1642,
dat in 1914 bij een restauratie uitwendig aan de westzijde en inwendig sterk vernieuwd is. Het is eigendom van de Herv. Gemeente Avenhorn, Grosthuizen en
Scharwoude en ligt met de westgevel aan de weg, waarlangs het dorp zich uitstrekt.

AVENHORN

Oudh. en Gest. II, blz. 446 ; Teg. Staat viii, blz. 503 ; van der Aa, i, blz. 39°; N.H. Oudh. I, Literatuur en
b1z. S 8 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 76 ; II, blz. 3 29 ; Gen. en Herald. Gedenkw. II, blz. go. afbeeldingen
TEKENING, ANONIEM, XVIIB; idem door c. PRONK en idem door TAVERNIER I789, in Prov.
Atlas Haarlem.
In 13 95 words in Avenhorn, dat in Bien tijd de naam Luttekedrecht droeg, in de Dom- Geschiedenis
rekeningen een aan S. Mauritius gewijde kerk vermeld. Het thans bestaande gebouw is
volgens een gevelsteen in 1642 gesticht. In I9I4 vond een restauratie plaats waarbij de
westelijke gevel en de eerste travee benevens het inwendige van het gehele kerkje vernieuwd
werden.

Het eenschepige, vijf traveeen diepe kerkje, fig. 3 dat aan de oostzijde vijfzijdig
gesloten is, is met uitzondering van de eerste travee opgetrokken uit baksteen,
formaat 24,5 X 5 . De muren die slechts 39 dik zijn, zijn in- en uitwendig gepleisterd,
en hebben eenmaal versneden steunberen.
Boven de trapeziumvormig afgeknotte westgevel is in het dak een houten klokketorentj e aangebracht met tentvormig dak,
dat in 1914 geheel vernieuwd werd. De
spitsbogige vensters, waarin houten ramen
zijn geplaatst, hebben rechte kantelaven;
in de moderne westelijke travee zijn de
vensters met bakstenen stijlen en geprofileerde dagkanten gedetailleerd. De jaartalsteen in de westgevel draagt onder het
Fig- . Avenhorn. Herv. Kerk
3gemeentewapen het opschrift : LOOFT GOD

Beschrijving

/ IS ONS TOT EEN WAPEN GESTELT. / ANNO I 64
'T WERT U GESEYT / IS D'EERSTE STEEN AAN DESE KERCK GELEYT. / IN JUNY DEN DAGH

BOVENAL DE RUYTER INT GELS VELT

VI JFTIEN TOT EEN GEDACHTENIS OM TE SIEN.

Het inwendige is in I9I4 van een moderne lambrizering en houten tongewelf voor
zien; de kap is nog oud.
Het meubilair bestaat uit:
een eenvoudige geverfde eiken preekstoel XVIIA, met bijbehorend achterschot en
klankbord; de preekstoel is tegen de oostelij ke sluitwand geplaatst waar geen venster
is, zodat dit de oorspronkelijke opstelling kan zijn;
een eenvoudig doophek met spij ltj es, doopbanken xvii; .
een met snijwerk versierde herenbank, midden xviie eeuw bestaande uit twee rijen
van vijf zetels. De ruggen en het voorschot zijn met Ionische kolommetjes versierd,
waartussen getoogde panelen met snijwerk in de zwikken zijn gevat; boven het
achterschot, dat bekroond is door een lijst met festoenen, een groot niet bijpassend
driehoekig fronton.
drie kleine twaalfarmige kronen xvii ;
een psalmbordje met gesneden bekroning XVIIIA : David tussen engelen voorstellend;
In de toren een gedeeltelijk gewijzigd oud uurwerk en klein klokj e, xvii.
-

Preekstoel

Doophek
Herenbank

Kronen
Bordje
Klok

GROSTHUIZEN
Aan de voorgevel van het RAADHUIS hangt een nude luidklok, diameter 44 met
opschrift : LAURENS BRINCKHUYZEN ME FECIT ENCHUSAE ANNO I 676.

Klok

6
Lezenaars

AVENHORN, BEETS

DE HERVORMDE KERK (omstreeks 1870) bezit twee koperen lezenaars, waarvan
de ene tussen krachtig gemodelleerd rankenornament de letters R.K.V. en het wapen
van Hoorn draagt, benevens het jaartal 1698. Daar de lezenaar uit de Remonstrantse
Kerk te Hoorn zou stammen, kunnen de letters betekenen : .Remonstrantsche Kerk
Van".
De tweede lezenaar is uit het veel voorkomende zware gedreven bladmotief samengesteld en is blijkens het inschrift uit den Briel of komstig : SOPHIA DE GAEIJ VEREERT
DESE LESSENAAR AAN DE REMONSTRANTSCHE KERCK TOT BRIELLE NADAT DE EERSTE

Klok

STEEN DESZELFS DOOR HAAR WAS GELEYT OP DEN V JUNIUS 1700.
10 5, heeft het opschrift: TEMPORIS EXTREMITUM MEMOR ESTO TUI. F. ET

De klok, diam.

1664. Op de mantel wapens o.a. van Amsterblz. i 74).

P. HEMONY ME FEC. AMSTELODAMUM AO.

dam. (Gen. en Herald. Ged.

III.

SCHARWOUDE
De zeer bescheiden HERVORMDE KERK, XIXB, bezit een hoogsteenvoudige
koperen doopboog met bekroning, voorstellend een wapen met een boom waarin
twee vogels.
Klok In het dakruitertje een klok diameter 73, hoog 62 met tussen fraai Renaissance ornament het opschrift: CORNELIS AMMEROY ME FECIT ANNO I 6o I .

Doopboog

BEETS
DE HERVORMDE KERK is een kleine eenschepige kruiskerk die in eigendom
toebehoort aan de Herv. Gemeente Beets en Oudendijk. De dakruiter op het
westelij k deel van het kerkschip is eigendom van de burgerlij ke Gemeente, die voorts
het koor als gymnastieklokaal en de ruimte op de daar ingetimmerde verdieping als
raadzaal bezigt.
De kerk is in het midden van het dorp gelegen; aan de noordzijde is een verhoogd
kerkhof aanwezig ; aan de zuidzijde ligt de kerk thans aan de openbare weg, sinds
het muurtje, dat het kerkhof aan deze zijde omgaf, is afgebroken.
Literatuur en Teg. Staat viii, blz. 505 ; Oudh. en Gest. I, blz. 43 8 ; VAN DER AA II, blz. 2 3 6 ; N.H. Oudh. Iii,
afbeeldingen blz. 3 ; JOOSTING EN MULLER I, b1z. 69, II, blz. 308 ; Gen. en Herald. Gedenkw. II, blz. io6.
TEKENING door C. PRONK In Prov. Atlas te Haarlem. Dergelijke tekening in de raadzaal in de
kerk. Een copie van een tekening uit 1687 in het album Schoemaker, verz. K.O.G. Amsterdam,
Herv. Kerk

geeft een gezicht uit het Noorden.
Beschrijving

De kerk, fig. 4, pl. II-5, bestaat uit een schip van drie traveeen welks zuidmuur
aanzienlijk geert, een ondiep dwarspand en een drie traveeen diep koor, dat met een
halve zeshoek sluit. Schip en koor hebben tweemaal versneden steunberen. Op de
westelijke hoeken staan de steunberen noord- en zuidwaarts gericht.; tegen de westgevel zijn op enige afstand van de hoeken twee steunberen opgericht, die de oorspronkelij ke ingang, thans door een aanbouwsel bedekt, flankeren.
Een klein houten daktorentje staat boven de eerste travee van het schip.
De baksteen van het muurwerk van het schip meet 22-23 X 5 5 ,5 , 10 lagen 66 ; aan
het transept is de steen iets korter, 21,5-22, bij gelij ke dikte en aan het koor 22-22,5 X 5 ,
-

BEETS

Fig. 4. Beets. Herv. Kerk
I0 lagen 67; de muurdikte beloopt 6z a 63 . De zuidzijde van het schip en het
zuiderdwarspand zijn gepleisterd. De waterlijsten bestaan in het koor en het schip
uit rode zandsteen, met uitzondering van de eerste schiptraveeen, waar ze van witte
zandsteen zijn, evenals aan het dwarspand. Dáár zijn in tegenstelling tot het schip
en koor de muren niet versneden. De vensters zijn alle spitsbogig; in de eerste travee
en boven de ingang zijn ze gedicht evenals aan het gehele koor, waar de dagkanten
bij bet dichten vernieuwd schijnen te zijn en in de vensters rechthoekige kozijnen
met xviire eeuwse roedeverdeling geplaatst zijn.
De profielen van het schip zijn ongecompliceerd en bestaan, waar ze gaaf zijn, uit
een hol en een afschuining; aan het koor en transept zijn ze gewijzigd. In de derde
schiptravee zijn aan de noord- en zuidzijde ingangen aangebracht, met een dergelijk
profiel. De ingang aan de westzijde is waarschijnlijk met een gedrukte boog gedekt
geweest; ook daar is een eenvoudig profiel gebruikt.
Inwendig is tussen het koor en de kruising een schot aangebracht, evenals halverwege

Inwendig

8

BEETS

de eerste travee van het schip, ten behoeve van de opgang naar het torentje. Het koor
is vertimmerd tot gymnastiekzaal en trap penhuis ten behoeve van de raadzaal die
zich daar boven bevindt.
In de sluitmuren van de dwarsarmen heeft het muurwerk inwendig ter hoogte van
de aanzet van de vensterboog een versnijding Welke rechthoekig om de kop van het
venster heenloopt, zoals in enkele andere Westfriese kerken op deze plaats, hetzij
uitwendig, hetzij inwendig voorkomt.
De trekbalken van de kap rusten door middel van karbelen met, sleutelstukken op
muurstijlen. De kap bestaat uit twee gedeelten die beide laat middeleeuws zijn : een
over het koor, de dwarspanden en de kruising en een lets hoger gedeelte over het
schip. Het laatste is met een jonger gedeelte oostwaarts verlengd, zodat het thans
over de oude kruisingskap heen grijpt.
De overgang van het smallere koor- en kruisingsgewelf naar het aanmerkelijk bredere
schipgewelf is opgelost door de schenkels van het kruisingsgewelf op de laatste
trekbalk van het schip te doen neerkomen in plaats van op de muren.
Schildering op Merkwaardig is de versiering op de bebording van het gewelf, die in de eerste travee
het tongewelf
van het schip en in het koor boven het plafond van de ingetimmerde raadzaal nog
te zien is. Zij bestaat uit naturalistisch geschilderde voorstellingen van duidelijk te
herkennen soorten planten, die op regelmatige afstanden als het ware uit de muurplaat opgroeien; in de koorsluiting is een grote rijk bebladerde boom met ronde
kruin weergegeven, xvIB—xVII ?
Torentje Het torentje op het westelijk uiteinde van het dak kan nog middeleeuws zijn.
Bouwgeschiedenis

De bouw blijkt in minstens twee perioden te hebben plaats gehad; koor en transept vertegenwoordigen een periode, het schip de andere. De wijziging in de kap moet nadien hebben
ouder aspect
plaats gevonden. De structuur van het gave metselwerk van het schip heeft
dan dat van het koor; bovendien is door de bouw van het dwarspand, dat met het koor in
een periode opgetrokken is, een vroegere vierde travee van het schip gemutileerd, zodat
men kan aannemen dat het dwarspand en het koor jonger zijn dan het schip. Het muurwerk
van het schip maakt de indruk voor deze streek vrij oud te zijn xvA, het koor is met het
transept slechts weinig j waarschijnlij k XVB to dateren. De aansluiting van beide delen
van afwijkende afmetingen moet bezwaren opgeleverd hebben ; men heeft daarom in de
nieuwe tijd het over de kruising heengrijpend kapgedeelte in het verlengde van de schipkap
over de oude bekapping van de kruising heen doorgezet en daarmede een vrijwel doorlopende
noklijn verkregen.
De bij MULLER Op gezag van v. ALPHEN genoemde vernieuwing van i 873 zal duiden op de
bepleistering en inwendige vertimmeringen.

een

De kerk bezit :
met p
ilasters op de hoeken van de kuip, op een der panelen
een eikenp
pilasters
gedateerd 165 5 ; het snijwerk is door dikke lagen verf bedekt;
Doophek een doophek met geslingerde spij ltj es, gedateerd Anno 168o;
twee eenvoudige .koperen doopbogen, xvii;
Lezenaars twee koperen lezenaars, xvril;
Bordjes twee gesneden psalmbordjes, midden xviie eeuw;
Klok een klok, hoog 73, diameter 92 met opschrift: LAUDATE DONUM CYMBALIS BENE
SONANTIBUS F. ET P. HEMONY ME FEC. ZUTPHANIAE ANNO DOMINI 1650.
Glas In een der vensters aan de noordzijde is een klein stukje beschilderd glas bewaard
met een wapenschild waarop drie elkaar kruisende hamers.

Preekstoel

6
SCHARDAM
Onder het dorp Schardam zijn een tweetal SLUIZEN gelegen, in eigendom toebehorend aan het Hoogheemraadschap „de Uitwaterende Sluizen".

Sluizen

N.H. Oudh. III, blz. 4; Westfriesiand Oud en Nieuw ix, blz. 44; J. BELONJE, Het Hoogheemraadschap " der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, Wormerveer 1945;
dez. in De Speelwagen iv, i 949, blz. 3 27.

Literatuur

Het zuidelijke complex bestaat uit twee sluizen waarvan de zuidelijkste in 15 92 Beschrijving en
gereed kwam. Van de jaartalstenen die het bouwjaar hiervan vermelden, bleef alleen geschiedenis
de steen met ANNO gespaard, benevens een grotere, wegens de Stijl van het ornament
bijpassende Steen, die het opschrift draagt: „OM UIJT TE LAETEN HET BINNEWAETERS
GEWELT SY ICK HIER VAN DICKGRAEF EN HEEMRAEDEN GESTELT ". Een derde Steen
met i aartal 17 3 8 kan later ter plaats e van de eerdere aanduiding „ 15 92" geplaatst zijn.
De noordelijke sluis van dit complex bevat twee - grote cartouches waarvan het ene
het wapen van het Hoogheemraadschap vertoont en het andere de dij kgraaf vermeldt
in de woor en: DE HEER GERARD VAN EGMOND VAN DER NIJENBURG, DIJCKGRAAF. HET
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE UIJTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANDT EN WESTVRIESLANDT MDCCXII.

Bij Lutje Schardam werd in 173 5 de z.g. Beemster- of Hornsluis voltooid, die het
polderwater uit Schermer en Beemster loost. De gedachtenis aan de bouwheren wordt
bewaard door twee cartouches waarvan het ene het door lofwerk omgeven wapen
van de Beemster bevat met het onderschrift : DESE NIEUWE STEENE DUYKER-SLUYS
GELEGT VOLGENS RESOLUTIE VAN DE HEEREN HOOFDINGELANDEN VAN DE BEEMSTER
VAN D.

i6 OCTOBER I 73 4 ONDER DIRECTIE VAN DE HEEREN DI J KGRAAF EN HOOGHEEM-

RAADEN END EERSTE STEENEN AAN DE SELVE GELEGT DOOR JACOB ALEWIJN EN JAN PET
OLPHERTS DEN

6 JULY A ° I 73 5 p1. 111-7.
,

Het andere cartouche vertoont binnen een lij st van lofwerk in rijke Lodewijk xIv
Stijl de wapens en namen van de dijkgraaf, (hoog)heemraden en secretaris van de
Beemster t.w. SAM. EL. COYMANS, MR. D. ALEWIJN, MR. NIC. HOUTUYN, CORN. BORGHORST, JACOB VAN HOOLWERFF, OLPHERT PET, FR. VAN HARENCARSPEL, JAC. VAN

pl. 111-8.
Uit de rekening van het Waterschap de Beemster 173 7, hfst. 14, sub 4 blijkt, dat de
Steen met het Beemsterwapen in dat jaar door zekere Thomas Fevieer gehakt was
blijkbaar in een wat ouderwetse trant. De Steen verkeerde evenwel in 1949 in dusdanige staat van verval dat een copie geplaatst moest worden naar voorbeeld van het
origineel, dat op desbetreffend verzoek aan het Waterschap de Beemster werd overgedragen. Het wordt bewaard in het gemaal aan de ringdijk onder de Rijp.
STREYEN, CAREL DE DIEU,

Op de dijk bij Schardam, staat een hardstenen BANPAAL met opschrift Anno 1 761 Banpaal
en bekroond door de Eenhoorn met het wapen van Hoorn.
DE HERVORMDE KERK van Schardam is een klein eenschepig gebouw vlak
achter de zeedijk, vrijwel afgezonderd gelegen en in eigendom toebehorend aan de
Herv. Gemeente Schardam en Etersheim.

Herv. Kerk

BEETS, BLOKKER

IO
Literatuur en
afbeeldingen

Oudh. en Gest. II, blz. 446; VAN DER AA X, blz. i i 3 ; N.H. Oudh. iii, blz. 3 ; Gen. en Herald.
Gedenkw. v, blz. 8.
TEKENING door I. OUWATER, 1780 in Prov. Atlas te Haarlem.

Van de kerk die in 1 499 en i 5 o6 genoemd wordt in de kerkelijsten van de Domfabriek, is in het tegenwoordige gebouw niets meet overgebleven dan misschien de
fundamenten. Het vijf traveeen diepe schip, fig. 5, dat door vijf zijden van de
tienhoek gesloten wordt, is in gothiserende vormen met steunberen en spitsbogige
vensters opgetrokken, doch vertoont details die op een late bouwdatum wijzen.
Wellicht duidt de gevelsteen met de voorstelling van een schip en het jaartal 166z
het bouwjaar, daar dit jaartal ook op de
preekstoel voorkomt. Het muurwerk dat
ongeveer s o dik is, bestaat uit baksteen,
formaat 23 , 5 —2 4 X 4, 5 5 , I o lagen 5 7; de
westmuur is in machinale steen vernieuwd,
Fig. s. Schardam. Herv. Kerk
na afbraak van de toren, Welke bij VAN
DER AA nog vermeld wordt. Boven het
westelijk wolfseind van de wellicht xvrrre eeuwse grenen kap, is een zeer klein
klokketorentje getimmerd.
De kerk bezit de volgende inventaris:
Preekstoel een geverfd eiken preekstoel met bijbehorend achterschot en klankbord, tegen de
oostmuur voor het later gedichte koorvenster opgesteld; de kuip, met gecanneleerde
pilasters en gestoken friezen versierd, is 1662 gedateerd;
Doophek een doophek met boog daterend van 18 5 6 ; op de boog wordt vermeld, dat deze
gemaakt is te Oosthuizen door Johannes Pasterkamp;
Lezenaar een koperen lezenaar op de preekstoel versierd met lofwerk, omstreeks 1700;
Kronen twee koperen zestienarms-kronen met de volgende opschriften : „ DE RIDDER IEUGT

Geschiedenis en
Beschrijving
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VERCIERT HAAR KERCK EN KROONT DIT SCHOONE METSELWERCK MET TSWEETS METAAL
ORNAMENT: HET LIGT WAARBIJ DE GODTSDIENST WERT VERRIGT. ANNO 1701"

en

„NEELTIE ANTHONIS LAAST WEDUWE VAN MATTIJS POUWELSE OUT SCHOUT VAN rJSSELMONDE DEDIT ANNO 1700".
Klok

In het torentje is een oud uurwerk en een klok hoog 5 8, diameter

71

met opschrift

,,IHESUS MARIA IOHANNES, GERHARDUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCXCVII"

BLOKKER
OOSTERBLOKKER
Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK, oudtijds aan S. Pancratius gewijd, is een ruime eenbeukige kruiskerk die op een omheind, weinig verhoogd kerkhof ligt, ongeveer met
de lengte-as evenwijdig aan de weg, waarlangs het dorp is gebouwd. De kerk is
eigendom van de Herv. Gemeente Ooster- en Westerblokker en Schellinkhout; de
toren is eigendom der Gemeente Blokker.

BLOKKER

II

Oudh. en Gest. II, blz. 472 ; VAN DER AA II, blz, 49 5 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 72 ; N.H. Literatuur en
of beeldingen
Oudh. I, blz. 8z ; Gen. en Herald. Gedenkw. Iv, blz. 2 2 2 .
TEKENINGETJES door C. PRONK, 1727 en ongedateerd in Prov. Atlas to Haarlem, de eerste
van het Noordoosten gezien.
PRENT door SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland.
De rekeningen van de Dom vermelden Oosterblokker van 13 9 5 af. Betreffende de geschiede- Geschiedenis
nis der kerk is overigens niets bekend. De torenspits is in 195 2 vernieuwd.

Het gebouw, fig. 6, p1. I—i, bestaat uit een bijna II meter breed eenbeukig schip, Beschrijving
welks zuidmuur een travee langer is dan de noordmuur, waardoor de toren deels

Fig. 6. Oosterblokker. Herv. Kerk

BLOKKER

Iz

ingebouwd is ; het dwarspand dat bij het twee traveeen diepe vijfzijdig gesloten koor
aansluit, is even breed als het schip en wordt door steunberen in twee traveeen gedeeld.
Materiaal Het muurwerk dat alleen aan de zuidzijde bepleisterd is, bestaat uit baksteen die aan
de toren 23 X 5 5, 5, 10 lagen 65 meet, aan het schip 2 i,5 - z2, 5 x 4, 5- 5, io lagen
6o en aan het koor z i , - 22 X 5 - 5 , 5 , lo lagen 62, 5 - 63 . Beneden de waterslag is het
muurwerk in het transept en het koor samengesteld uit secundair gebruikte geelrode
baksteen van zo, 5 - 21 X 5 , i o lagen 6i. Zandsteen wordt, gevonden aan de hoeken
van de steunberen van het dwarspand en het koor en aan de waterslagen, waar bier
en daar de witte zandsteen met rode Bremersteen is afgewisseld.
Toren De toren gaat vrijwel onversneden in drie geledingen op ; het muurwerk words afgesloten door een rondboogfries waarboven de van vierkant op achtkant overgaande
naaldspits begint. De tweede en derde geleding zijn gedetailleerd met smalle nissen,
waarin boven de galmgaten rode Bremerstenen toten zijn aangebracht. De ingang is
omlijst door eveneens rode Bremerstenen posten en een witte zandstenen latei binnen
een hoge smalle spitsboognis, waarin een cirkelvormige opening is uitgespaard.
Inwendig is aan de oostzijde een hoge spitsbogige doorgang naar de kerk.
Kerk Het muurwerk van het schip wordt door tweemaal versneden steunberen in traveeen
gedeeld; in de westmuur van het dwarspand is aan beide zijden een steunbeer van
het schip opgenomen, waardoor het duidelijk is dat het dwarspand jonger is dan het
schip. De vensters van het schip, waarvan de eerste twee aan de zuidzijde en het eerste
aan de noordzijde gedicht zijn, hebben een eenvoudig afgeschuind profiel, onderbroken door een sprong. Aan de zuidzijde is in de tweede travee een moderne ingang
aangebracht, wellicht ter plaatse ener oudere; aan de noordzijde is in de volgende
travee een oude thans gedichte toegang, waarvan de dagkant met een hol en een
afschuining was geprofileerd. De koorvensters hebben een dergelijk profiel als die
van het schip. De westelijke vleugelmuren zijn met spitsboognissen versierd. De
dwarspandgevels zijn op de voor Westfriesland karakteristieke wijze gedetailleerd
met twee brede, door bakstenen traceringen gedeelde nissen, terzijde van het thans
gedichte middenvenster, dat ver in de top van de gevel doorloopt. Het bovenste
gedeelte van de top is door een bakstenen waterlijst doorsneden en is versierd door
aan de noordzijde een smalle geprofileerde nis met vorktracering en aan de zuidzijde
door een dergelijke nis, geflankeerd door twee halve nissen; de zwikken beneden de
waterlijst zijn aan de zuidzijde bovendien gevuld door twee geprofileerde cirkelvormige uitsparingen, een motief dat overigens nog slechts to Venhuizen gevonden
wordt.
Inwendig Het inwendige van de kerk wordt door een schot in het dwarspand in twee delen
gescheiden waarvan alleen het schip als kerkruimte wordt gebruikt. Schip, dwarspand
en koor worden door houten tongewelven gedekt met trekbalken, die door middel
van sleutelstukken en korbelen op muurstijlen rusten;: in het schip rusten deze op
kraagstenen ter halverhoogte van het muurwerk, in het koor en dwarspand
bakstenen schalken. De schalken, die tegen de hoeken van de kruising zijn gemetseld,
dragen direct onder de kap vier houten beelden van ongeveer i meter hoogte, onder
houten baldakijnen, waarop de kruisingsschinkels neerkomen. De beelden stellen de
Evangelisten voor; de Johannesfiguur is echter verdwenen, de andere zijn door een
dikke laag verf bedekt.
-
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De kerk is blijkens het materiaal en de bouwnaden in drie perioden ontstaan. De toren is
het oudste deel en kan uit het midden van de xve eeuw dateren. Het schip, dat aan de zuidzijde om de toren is heengebouwd, is wellicht in de tweede helft dier eeuw ontstaan, waarna,
blijkens de ingebouwde steunbeer aan de westelijke transeptgevels, het dwarspand en het
daarmede in verband opgetrokken koor ontstaan is. Blijkens de detaillering van de transeptgevel is het aannemelijk het ontstaan van dit gedeelte in de eerste helft van de xvie eeuw
te denken.

Bouwgeschiedenis

De kerk bezit een met snijwerk rijk versierde preekstoel met bijbehorend achterschot Preekstoel
en klankbord, pl. XLI-86. De zeszijdige kuip heeft op de hoeken halfgeornamenteerde en met festoenen omhangen kolommetjes, die, op het gesneden benedenfries rustend, de verkropte bovenrand dragen. De panelen bevatten binnen een lijst
cartouches van rolwerk met de wapens van Holland, Oranje, Blokker, Westfriesland
en Drechterland en het jaartal i66 . Op de stijl van de trapleuning staat een goed
gesneden leeuwtje, op het doophek een eenvoudige houten lezenaar met het wapen
van Blokker.
De koperen doopboog op het geverfde doophek is gemerkt E.E.V. 1645. In de heren- Doopboog
bank zijn nog twee zuiltj es verwerkt zoals aan de kuip van de preekstoel voorkomen.
Aan de wand zijn twee armen van koperen kronen bevestigd, voorzien van Fragmenten van
kronen
electrische lampen.
electri
De gemeente bezit vier zilveren avondmaalsbekers, hoog 13, diameter bovenaan 9; AvondmaalsTwee dragen het, opschrift: KLAES KORNELISZ. NIWEBOER, JAN DIRKSZ. GROOT 1695 zilver
benevens de gegraveerde voorstelling van het Avondmaal en de allegorieen van
Geloof, Hoop en Liefde ; merken : Holland, Haarlem, jaarletter i van i 695 , meesterteken als VOET nr. 6z. De andere bekers zijn gemerkt : Holland, Hoorn, jaarletter i,
meesterteken I.K. en dragen het opschrift i. SCHAGEN DONAVIT 1 744.
Tin
Voorts bezit de gemeente twee grote tinnen wijnkannen, i 777.
In de toren hangt een klok, hoog ioo, diameter I 16 met opschrift : , HENRICK Kiok
WEGEWART HEFT MI GEGOOTEN IN DER STADT CAMPEN ANNO 16oI" ,OSTER BLOCKER".
DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK, 1846, bezit enig eenvoudig zilverwerk, dat

R.K. Kerk
Zilver

grotendeels, blijkens ingeslagen plaatsnaam, afkomstig is uit de parochie Schellinkbout:
een monstrans op zeslobbige voet, hoog 5 5 met inscriptie MAERTENSZ. PIETER Monstrans
JOOSTENSZ, XVIIA, de merken zijn uitgewist;
Kelk
een miskelk, hoog z 7, XVIIA, waarop evenmin merken te zien zijn;
eeng odslamp, hoog 26, eind xviie of vroeg xviiie eeuw, merken : Holland, Amster- Godslamp
K van 1696 ? meesterteken een dolfijn?
dam,aarletter
j
Kandelaars
twee kandelaars hoog 3 0, XVIIA, geen merken te zien;
twee vaasj es, hoog i 7, XVIIB, merken : Holland, Hoorn, jaarletterK?meesterteken Vaasjes
een ster.
Tegenover de R. K. Kerk staat een grote BOERDERIJ A i 27, laat voorbeeld, omstreeks 1 840, van het Noord-Hollandse stolptype met hoog halsvormig houten voorschot en siervazen terzijde. Inwendig een tegelschouw met veelkleurige bloemenplaquette.

Boerderij
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WESTERBLOKKER
Toren
der Herv. Kerk

Bij de vervanging na een brand in 18 64 van de oudtij ds de H. Michael gewij de kerk
door een nieuw, deels van het oude materiaal opgetrokken gebouw, is de laatmiddeleeuwse TOREN behouden gebleven.

Literatuur en Zie onder Ooster-Blokker en Gen. en Herald. Gedenkw. v, blz. i 37.
Af beeldingen TEKENING, anoniem 175 I en een door C. PRONK ongedateerd in Prov. Atlas te Haarlem.
Idem gem. J. s., (J. Schijnvoet), copie door A. S. in Album Schoemaker, verz. K.O.G.

Amsterdam.
Beschrijving

De toren, fig. 7, pl. II-4, die uit dieprode baksteen, formaat 2 i X 5, 1 o lagen S 8
bestaat, is uit drie bij na niet versneden en vrijwel gesloten geledingen opgebouwd
die aan de voet van de smalle, van vierkant op achtkant
overgaande naaldspits, door een zaagtandlijst worden
afgesloten. De tweede geleding wordt door een rood
zandstenen druiplijst van de derde gescheiden. Op
regelmatige afstanden zijn in het muurwerk de steigergaten gebleven; overigens wordt het strakke uiterlij k
slechts door een smalle lichtspleet en twee gekoppelde
galmgaten aan elke zijde doorbroken. De toegang die
door een onversierde roodzandstenen latei gedekt wordt,
Fig, 7 , Westerblokker. Toren
is gevat binnen een geprofileerde hoge spitsboog. Aan
de oostzijde is een hoge spitsbogige doorgang naar de kerk gedicht; de noord- en
zuidwand hebben dergelijke spaarnissen.

Datering Bij gebrek aan meer gegevens kan de toren slechts bij benadering in de eerste helft van de

xvie eeuw gedateerd worden.

De kerk bezit een goed gesneden eiken preekstoel met bijbehorend achterschot
en klankbord. De kuip is versierd met gedeeltelij k geornamenteerde en met festoenen
omhangen kolommetjes aan de hoeken en een fries waarin het jaartal 165 7 en de
initialer : KKKBM; IKKM, IPKM, RiT zijn vermeld.
Klok In de toren hangt een klok, hoog 8i, diameter 98, met het opschrift: SALVATOR HIET

Preekstoel

ICK, DE LEEVENDYCHGHEN (SiC) ROEP ICK DEN DOEDEN OVERLUY ICK, GOEBEL ZAEL
HEEFT MY GHEGHOTEN MCCCCCXXXVII.
Grondvesten Van het in i 3 8 8
Klooster Kanunniken onder

gestichte KLOOSTER NIEUWLICHT, een priorij van reguliere
Windesheim, dat in i 5 72 afgebroken werd, zijn in de z.g. Kloosterweide bij een opgraving in 1952 slechts puinsporen gevonden. Een plattegrondtekening berust in de R. K. Kerk en is afgebeeld in Bijdragen voor de Geschiedenis
van het Bisdom Haarlem xxxiii 1911, blz. 423 (Literatuur ook als boven bij Herv.
Kerk, O. en W.-Blokker).
Van een Tertiarissen klooster Bethlehem dat eveneens te Wester-Blokker gestaan
heeft, zijn geen sporen meer bekend.

R.K. Kerk De
Portret dat

moderne ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit een anoniem schilderij xvii,
zeer geleden heeft, op paneel, groot 66 X 5 I, in de trant van S. de Bray, voor-
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stellende pastoor Dingenom van Schellinkhout, overleden in 1 646. De geestelijke is
voorgesteld, zittend ten halve lijve naar rechts gekeerd.
Twee schilderijen, copieen omstreeks 1700, naar prenten van Rubens.
Voorts het volgende zilverwerk:
een tabernakelkruis van schildpad met vrij grove zilveren beelden van Christus,
Maria en Johannes en aridere Heiligen, hoog ongeveer 20, xvIII; merken : Holland,
Amsterdam, jaarletter s, meesterteken R ;
een grotendeels moderne monstrans, waarvan de voet, de nodus en enkele randjes
oud zijn. Op de zevenlobbige voet zijn de voorstellingen der vier Evangelisten
benevens de Annunciatie, de Kruisiging en de Vlucht naar Egypte gegraveerd.
Merken : Amsterdam, jaarletter x van i 6 i o, meesterteken wellicht als VOET nr. 2 I
een vergulde miskelk, hoog 28, op zeslobbige voet, waarop voorstellingen van de
Kruisiging en de Heilige Agnes, Maria, Johannes, Paulus ; op de cuppa cartouches
met Lij denssymbolen. Werk van J . Bogaert, Amsterdam, jaarletter H van z 66o;
een ampullenblad 3 z X 3 8 diameter met voorstelling van de H. Michael, Petrus,
Johannes Baptista en Matthias. Merken : Holland, Amsterdam, jaarletter o van 1700,
meesterteken een takje met twee eikels. FREDERIKS nr. 242;
een stel ampullen pl. CXXIX -275 met een verlopende parelrand langs het oor en
knorlij sten langs voet, buik en deksel, xvirB ; merken : Holland, Alkmaar, jaarletter T,
meesterteken een takje met vier blaadjes;
een godslamp pl. CXXXI -2 79 hoog 3 5 , geaj oureerd en met aj our uitgeslagen aanvatsels, waarop gedreven engelkopjes zijn bevestigd; merken : Holland, Amsterdam,
jaarletter T van 1729, meesterteken I.M. in een rechthoek;
een wierookvat, XVIIA, met vernieuwde deksel; op het bakje twee allegorische voorstellingen en de H. Michael. Inscriptie : gegeven door Gerrit Symensz ; geen merken
to vinden;
een wierookscheepje, hoog i S , breed i 7, XVIIA. Op de voet inscriptie I.M. DIRC Kz. ;
merken : Holland, Alkmaar, jaarletter Q, meesterteken een centaur;
een missaalband met beslag, XVIIb, FREDERIKS nr. 36;
twee kandelaars, hoog 6o, XVIIB ; merken : Holland, Alkmaar, jaarletter K, 1 672 ?
meesterteken een schop;
twee kandelaars, hoog 5 5 , merken : Holland, Hoorn, jaarletterAvan I 664, meesterteken een stemvork;
een altaarschel, midden xvii, Holland ?, Alkmaars werk, jaarletter v, meesterteken een
takje met vier blaadjes (als de ampullen).

Zilver
Kruis

Monstrans

Kelk

Blad

Ampullen

Godslamp

Wierookvat

Wierookscheepje
Missaalband
Kandelaars

Schel

PARTICULIERE GEBO UIVEN

DE BOERDERIJ nr. I 5 9, bijgenaamd „DE BARMHARTIGE SAMARITAAN", pl.
III-6, is een aantrekkelijk voorbeeld van de zuivere Westfriese stolphoeve, waarvan
het vierzijdig rieten tentdak, met korte nok, op de vier staanders met opleggers van
het hooivak rust. In het voorste gedeelte is het woonhuis gebouwd, dat hier met een
topgevel verhoogd is en daardoor wellicht nog herinnert aan de oudere vorm met
een apart, verder uitstekend woongedeelte (vgl. R. C. HEKKER, De Noord-Hollandse
Stolphoeve) ; terzijde de inrit naar de naast het hooivak gelegen z.g. dars.
De voorgevel en slechts een klein gedeelte van de zij gevel bestaan uit baksteen.
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BLOKKER, BOVENKARSPEL

Het woongedeelte heeft een sierlij ke trapgevel met natuurstenen dekplaten en waterslagen en een toppilaster. op kopj e. Het kalf boven de getoogde deur is versierd met
een gesneden voorstelling van de Barmhartige Samaritaan, en het jaartal Anno 1659.
Het boogveld heeft, evenals dat boven het topvenster, siermetselwerk van rode en
gele baksteen; de zijgevel bij de inrit is met gele vlechtingen afgeschuind. Ook de
schoorsteen heeft siermetselwerk in spiralen. Inwendig is de oude indeling grotendeels behouden met eenvoudige betimmeringen. De boerderij is. in 1 944- '49 ge
restaureerd, bij Welke gelegenheid o.a. het deurkalf werd bijgewerkt.
In de boerderij B 26 blauw tegeltableau met voorstelling van krijgslieden.
-

Molen

-

Aan de Nieuweweg staat een grote KORENMOLEN „DE KRIJGSMAN ". Het is een
zeer hoge achtkante bovenkruier met stelling en spruiten op een stenen onderstuk.
"De molen is in 1897 in deze vorm gebouwd, doch is inwendig ouder en zou uit de
Zaanstreek zijn overgebracht.- De wieken zijn in 1943 gestroomlijnd, doch het binnenwerk is thans buiten gebruik.

BOVENKARSPEL
DE HERVORMDE KERK, oudtijds aan de H. Martinus gewijd, is een grotendeels
modern gebouw, waarin aan de oost- en noordzijde enig laatgothisch muurwerk
behouden is van de in 1828 gesloopte driebeukige kruiskerk, die op twee tekeningen
in de Prov. Atlas te Haarlem, een aan PRONK toe te schrijven, en een aan TAVERNIER
178 S, en op prenten van SPILMAN naar PRONK afgebeeld is. Het oude muurwerk
wordt door eenmaal versneden steunberen met natuurstenen waterlijsten geschoord;
inwendig is een oorspronkelijke trekbalk met sleutelstukken, korbeels en muurstijlen
bewaard.
De kerk bezit een inventaris met bijzonder rijk koperwerk, dat volgens vAN DER AA
in 173 5 is verworven..
Preekstoei De eiken preekstoel heeft een zeszijdige kuip met gecanneleerde pilasters en z.g.
kornisversiering op de panelen, midden xvii, en bijbehorend achterschot en klankLezenaar bord. Aan de preekstoel is een koperen lezenaar op geornamenteerde arm bevestigd,
waarin twee onbekende wapens zijn verwerkt (zie Gen. en Her. Ged. II, blz. 172),
en het gespiegeld monogram J.B.E., xvIIIb, pl. CXVII -244. Beneden aan de preekstoel
Doopbekkenarm een dergelij ke arm voor een doopbekken xviiib. , Voorts een rij k bewerkte koperen
Doopboog doopboog met gegoten beeldjes, voorstellende het Geloof -en de Hoop die een zich
in de staart bijtende slang vasthouden, waarbinnen een pelikaan met jongen als symbool van de Liefde gestaan zou hebben pl. CXVIII-z46. De boog is gemerkt : ME FECIT
JOHAN HENDRIK KONING ENCHUSAE A° 173 8 ; op de voetstukken de monogrammen KM
(kerkmeester) en IH. Aan de voorzijde staan schilden met wapens (zie Gen. en Her.
Ged. als boven), aan de achterzijde monogrammen RL, LI, PB, LN, IK en TI.
Lezenaar Op het doophek staat een voorzangerslezenaar in dezelfde stij 1 als de kansellezenaar
met gespiegeld monogram Ps en het wapen van Pieter Straat, xvIllb (zie ib.) en een
koperen blaker op arm.
Zilver Het avondmaalszilver bestaat uit:
twee kannen, twee maal twee bekers en enige schalen in Biedermeyerstijl, deels
gedateerd 1826.
Herv. Kerk
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De klok, hoog 103, diameter i 3 3, is blijkens het opschrift door G. Wou en Joh.
Schonenborch gegoten : MARIA IS MIN NAEM, MIN GHELUIT SI GODE BEQUAM; WOU

Kiok

FUDERE GHERARDUS SCHONENBORCHQUE JOHANNES A ° DOMINI MCCCCCXVIII.

de moderne ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit:
R.K. Kerk
een rijk geborduurd kazuifel, vroeg xvie eeuws, doch zozeer vernieuwd dat van het Kazuifel
oorspronkelijk werk slechts de compositie te herkennen valt (zie B. JANSEN, Laat
gotisch borduurwerk in Nederland, cat. nr. 36).
Voorts het volgende zilverwerk:
een monstrans van verguld zilver, hoog 71, waarvan diverse onderdelen vernieuwd Zilver
zijn, doch die in oorsprong vroeg xviie eeuws is. Op de zeslobbige voet zijn de Monstrans
Lijdensvoorstellingen gegraveerd. Merken : Enkhuizen, jaarletterG,meesterteken een
geitekop.
een ciborie, pl. CXXIV-z 6 3 , hoog S 5 , rijk met drijfwerk versierd. Op de voet zijn Ciborie
Heiligen voorgesteld; de deksel en cuppa zijn versierd met druiven en korenarenmotieven. De deksel is bekroond door vier acanthusvoluten met puttokopjes, XVIIB,
Amsterdams werk ? geen merken te vinden;
een kelk, hoog 24, met op de voet voorstellingen van de Kruisiging en Lij dens- Kelk
symbolen, midden xviie eeuw. Merken : Amsterdam, jaarletter Q ? meesterteken van
Thomas Bogaert;
een gegraveerd ampullenblad, ovaal 29 X 3 2 diameter met in de rand ornament van Blad
dieren tussen ranken. In het blad een cartouche waartegen vlinders en slakken gegraveerd zijn en waarin de voorstelling van Christus bij de bron is weergegeven.
Merken: Utrecht, jaarletterNvan 1652, meesterteken MB van Michiel de Bruyn van
Berendrecht.
een wierookscheepje, midden xviie eeuw, symmetrisch van vorm, met bloem- Wierookscheepj e
ornament ; merken : Utrecht, jaarletter o;
een wierookvat met vernieuwd deksel; het bakje versierd met engelkopjes. Utrechts Wierookvat
werk, j aarletter o van 165 3, meesterteken MB van Michiel de Bruyn van Berendrecht.
acht kandelaars midden xv,i, te verdelen in viermaal twee, alle gemerkt : Amsterdam
t.w. twee stuks, hoog 44, , jaarletterAvan 165 3, meesterteken van J. Bogaert, twee
stuks, hoog 49, jaarletter R van 1 648, meesterteken van Th. Bogaert, twee stuks,
hoog S 5, jaarletter R van X648, meesterteken van Th. Bogaert, twee stuks, hoog 6i,
Holland, jaarletter e van 1667, meesterteken van J. Bogaert.
Aan de weg naar Broekerhaven staat een KORENMOLEN in i 849 gebouwd en
naar verluidt overgeplaatst uit Zaandam ; de molen is een achtkante bovenkruier met
stelling en bestaat geheel uit bout.

Molen

ENKHUIZEN
BEKNOPTE LITERATUUROPGAVE : G. BRANDT, Historie van de vermaerde Zee- en Koopstadt
Enkhuizen, ie druk Enkhuizen i666, ze druk vermeerderd door SEB. LENTEN, Hoorn, 1 747.
(Een der voornaamste bronnen van Brandt bestond uit de thans verdwenen aantekeningen
van de bewindhebber der O.I. Compagnie, j. s. BLAUHULCK, die op hoge leeftijd na twintig
malen het burgemeestersambt bekleed te hebben, in i 640 overleed.) ; E. VAN DEN HOOFF,

Literatuur

Fig. 8. Enkhuizen naar Lucas jansz. Wagenaar, 1577

i8
ENKHUIZEN

ENKHUIZEN
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Handvesten Privilegien Willekeuren ende ordonnantien der stadt Enckhuysen, i 667 ; R. FRUIN,
etc IN DEN JAERE 1494, uitg. Mij. Ned. Letterk. I 876 ; C. J. GONNET,
Inventaris van het archief der stad Enkhuizen, in Verslagen en Mededelingen omtrent 's Rijks
oude archieven dl. xv i 892 ; D. BROUWER, Tweede Vervolg van de Historie van Enkhuizen,
Enkhuizen 193 8 ; B. VAN 'T HOFF, Bijdrage tot de dateering van de oudere Nederl. Stadsplattegronden, in Ned. Archievenblad 1941—'42, blz. 29 en 97; D. BROUWER, Enkhuizen,
Aanteekeningen uit het verleden, Enkhuizen 1946; s. J. FOCKEMA ANDREAE, E. H. TER KUILE
EN M. D. OZINGA ; Duizend jaar bouwen in Nederland, dl. z 1 948, blz. 57.
De oudste plattegrond van de stad is die van JACOB VAN DEVENTER, die, zoals verderop zal
blijken tussen I S 5 7 en I S 6o gemaakt moet zijn. De kaart berust te Madrid, de minute in het
Rijksarchief te Haarlem (facs. uitg. R. FRUIN, den Haag 1916—'23).
De Enkhuizer LUCAS JANSZ. WAGENAAR maakte in I S 77 een nieuwe nauwkeurige kaart van
de stad met het Westen boven, waarvan het enig exemplaar eveneens in het Rijksarchief te
Haarlem berust (vgl. Het Boek 193 i, blz. 145), fig. 8. Hoogstwaarschijnlij k gaan hierop alle
latere kaarten terug. De uitleg van I S 90 vinden we v oor het eers t bij BOXHORN (i 63 2) hoewel
met aanzienlijke onjuistheden in het havencomplex. De nieuwe kaart met het Noorden boven,
die CORN. BIENS, een Enkhuizer, voor de Atlas Blaeu tekende, geeft voor het eerst de gehele
stad nauwkeurig weer, pl. TV-9.
De oudst bekende of beelding van de stad komt voor op een schilderij in het stadsmuseum,
ontstaan in 1614 of kort daarna blijkens de voorstelling van de intocht van Prins Maurits,
die in dat jaar plaats had, pl. VT—i3.
De nederzetting waarover in de kronieken in de xiiie eeuw voor het eerst gesproken wordt,
kreeg in 13 S 5 stadsrechten naar voorbeeld van het handvest van Medemblik (VAN MIERIS II,
8z6). Twee kerspelen, die dicht bijeen gelegen waren, werden daardoor tot een stad verbonden, t.w. het Gommerskerspel en het eigenlijke Enkhuizen, waarvan het eerste een
agrarische nederzetting geweest moet zijn en het laatste op de visserij gericht was.
De kerk van Enkhuizen stond aanvankelijk buitendij ks ; door de steeds hoger s tij gende
watervloeden was deze positie op den duur evenwel niet houdbaar en in 1422 kreeg men
verlof de kerk binnendijks te bouwen (VAN MIERIS iv, 6 I). Kort na de stichting der stad, in
I 3 6 I is de eerste smalle haven gegraven in noord—zuidrichting, evenwij dig aan de kust,
achter de zeedijk, waarop later de Breedstraat werd gebouwd.
lijn
jurisdictie van de stad werd in 13 87 uitgebreid tot Bovenkarspel, waar nog in rechte lien
in noord-zuidwaartse richting de gemeentegrens loopt.
Wegens de ligging is de stad vrijwel uitsluitend door visserij en zeevaart tot bloei gekomen;
in de 15 e eeuw bedreef men bovendien enige lakennijverheid.
In 13 94 reeds werd een Waag gesticht, evenals een gasthuis en een kapel. Volgens sommige
berichten (BRANDT, blz. i 7) volgde spoedig daarop de bouw van de eerste stenen verdedigingstoren, de Engelse toren, aan de zuidzijde van de stad, die niet alleen de oude haven beschermde, maar later sevens de in 1400 aangelegde buitenhaven z.g. Rommelhaven, voor de
grotere schepen veilig stelde tegen vij andelij ke aanvallen. In de strijd tegen de Kennemers,
die zich bij Jacoba van Beieren aangesloten hadden, werd de stad met houten poorten versterkt; aan de zuidzijde werd de Blauwpoort opgericht, het eerste stenen poortgebouw.
De voorspoed in het midden der xve eeuw, uitte zich in de bouw van de beide hoofdkerken,
verschillende kloosters en een stadhuis. De verdediging van de noordzijde van de stad kreeg
nu ook de nodige aandacht en nadat de Noorderpoort hetzij van bout, hetzij reeds in steen
was opgetrokken, werd in 1 464 aan deze zip de een stenen toren, de z.g. Pontustoren gebouwd.
De Engelse toren, later O.I. toren geheten, werd verhoogd, pl. XIV -27, en ten behoeve van
de scheepvaart legde men ten Zuiden van de stad op enige afstand uit de kust een rijshoofd
aan, later als pakhoofd gebruikt en de grondslag van de Paktuinen.
Onder de druk van de krijgsberichten begon men ten slotte omstreeks i489 de gehele stad
met wallen te omgeven. Van de oude Westerpoort, ten Westen van de Gommaruskerk gelegen, liepen de wallen noordwaarts langs de tegenwoordige Oude Gracht en sloten oostwaarts aan op de versterkingen die het Noorden van de stad reeds omgaven en die door de
bouw van een toren Spij tbroek aan de noordoostzij de van de stad en het graven van grachten
verbeterd werden. Zuidwaarts liep de oval langs de tegenwoordige Did k, aan welks zuid-
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oostelijk uiteinde een stenen poort, de Zuiderpoort geheten, werd gebouwd; andere berichten
spreken van i 5 z8 als bouwjaar voor deze poort.
In de dertiger jaren der xvie eeuw werden de versterkingen aan de noord- en oostzijde met
muren en stenen torens verbeterd. De strijd tegen de Geldersen die oog hadden op de gunstige
haven, gaf daartoe gerede aanleiding. Aan de zuid- en oostzijde kreeg de stad in die tijd
uitbreiding, doordat daar ruimte gevonden werd voor de noodzakelijke vergroting der
havens, die zich in de jaren i 5 40—'93 in snel tempo voltrok. Ten behoeve van marktruimte
werd in i 5 44 een gedeelte van de oudste haven gedempt en Nieuwstraat genaamd. Ongeveer
dertig meter westwaarts, van de oude Zuiderpoort begon men in i 540 een nieuwe poort te
bouwen, de latere z.g. Dromedaris. Deze beschermde de ingang van de haven die tussen de
oudere wal en het pakhoofd, uitgaande van de bestaande gracht, gegraven werd en aan de
westzijde door een in i 546 gereed gekomen muur werd beschermd, aansluitend op de oudere
muur en de Westerpoort. De voltooiing van deze versterking vond in i 5 5 7 plaats toen de
de grachtenring gesloten werd (zie VAN DEVENTER'S kaart). Aan de noordzijde vond in x 5 6o
een uitleg van havenruimte plaats doordat men een muur en een wierdijk in zee bouwde
zodat de Vissershaven ontstond. De kaart van van Deventer die de voltooide grachtengordel
geeft, maar nog niet de Vissershaven is daardoor tussen 15 5 7 en 15 6o te dateren. Door het
wierhoofd zuidwaarts door te trekken ontstond de brede Oosterhaven, beschermd door de
Wierdijk.
In de strijd om de vrijheid heeft Enkhuizen een belangrijke rol gespeeld. De geloofsvrijheid
vond er reeds vroeg voors Landers ; tot een beeldenstorm is het er nimmer gekomen en toen
de Prins van Oranj e voor de strij d tegen Alva een haven trachtte veilig te stellen is aanvankelij k het oog op Enkhuizen gevallen. Nadat de Geuzen elders waren binnengelopen, wisten
enkele burgers het yolk voor de Prins te winnen en ging Enkhuizen zonder bloedvergieten
over. De Prinsgezinde houding en de vele persoonlijke offers van de familie Semeyns waren
aanleiding dat haar een privilege werd geschonken waardoor zij voorgoed voorrang had in
het stadsbestuur.
De defensieve kracht van de stad werd in i 5 72 vermeerderd door de aanleg van een bastionvormig bolwerk, Willigenburg genaamd, aan de voet van de Zuiderpoort. Ter zee moesten
de Enkhuizers zich verdedigen tegen de natuurlijke concurrent Amsterdam, in welke strijd
door de verwerving van het paalkistrecht (het recht lasten te heffen van schepen ten behoeve
van de betonning der vaarwateren en het onderhoud daarvan) een belangrijk winstpunt
behaald wend. De versterking van haar zelfstandige positie en de neiging het leiderschap van
de Westfriesche Staten op zich te nemen kostte de stad gedurende de eerste jaren van de
8o-jarige oorlog veel inspanning. De blokkade der Amsterdamse haven bracht echter groot
voordeel, zodat de bloei der stad, ook na de overgang van Amsterdam, grote vlucht nam.
In i 5 go begon men met een zo grootscheepse uitleg als slechts door Amsterdam gee-venaard
werd. Ten Zuiden van de Paktuinen werd een nieuwe haven gegraven, die westwaarts voortgezet werd tot nabij de omtrek van die, ongeveer boo meter diepe, uitleg. Een kolk, het
tegenwoordige Waaigat, verbond de Oude en de Nieuwe Haven.
De uiteraard kwetsbare nieuwe rand van de stad aan de landzij de werd in i 5 9 3 met subsidie
van de Staten van Holland versterkt volgens de plannen van de bekende vestingbouwkundige Adriaan Anthonisz van Alkmaar, die vermoedelijk ook de stadsuitbreiding zelve
heeft ontworpen. Langs de nagenoeg cirkelboogvormige omtrek liet hij een wal met zes
gebastionneerde fronten van een vrij regelmatig tracee aanleggen, volgens het mede door hem
ontwikkelde Oud-Nederlandse systeem; van de zeven bolwerken was het meest zuidelijke een
half bastion. De beide noordelijke bastions kwarnen het laatst gereed:, evenwel voor x boo.
In dat jaar werd volgens Brandt een stenen waterkering in zee gebouwd, welke vestingbeer
blijkens de kaart van Biens aan het laatste bastion was verbonden. De toegangswegen naar
de stad werden door poorten beheerst; aan de zuidzijde de stenen Ketenpoort die in i 5 98
gereed kwam, aan de noordzijde eveneens een stenen poort, beide later afgebroken. De
westelijke toegang bestond tot 1649 slechts uit een houten poort, die in dat jaar door een met
natuursteen bekleed gebouw vervangen werd. De uitleg van 1 S 90 werd nimmer geheel bebouwd, daar reeds in het midden van de xviie eeuw de welvaart begon te tanen. Bouwland
en boerderijen liggen thans nog binnen het omwalde gebied. Achter de Ketendijk werd in
,
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I i g een laatste uitbreiding van de havens verwezenlij kt door het graven van de Nieuwe
Buys-haven, door een kolk met de havens van i S 90 verbonden.
De eerste helft van de xviie eeuw bracht evenals in andere handelssteden grote winsten uit
de vaart op de Oost en West. Beide Compagnieen hadden te Enkhuizen hun kamers en pakhuizen. Daarnaast waren de scheepsbouw en aanverwante bedrijven (lijnbanen) en vooral
de zoutziederij bronnen van grote inkomsten.
Kunsten en wetenschappen bloeiden er reeds vroeg. Beroemd is de boekerij waarvoor de
Westerkerk een librije liet bouwen en die voor het grootste deel is samengesteld uit de boekverzamelingen van de predikant Vesterman (t 15 88) en de te Enkhuizen gestorven bioloogmedicus Bern. Paludanus (t 163 3). De chirurgijns werden door aanwezigheid van deze grote
geleerde aangespoord en verbonden zich in 1636 tot een gilde dat boven de Waag zijn
geleerde vergaderingen hield en zijn collecties bewaarde.
In directe samenhang met de zeevaart, waarin de Westfriezen en vooral de Enkhuizers reeds
in het midden der xve eeuw -pioniers waren, ontwikkelde zich een grote kennis van de natuuren wiskunde en van de geografie, waarvan de kaartboeken van de Enkhuizer L. J. Wagenaar,
bijgestaan door J. H. van Linschoten en F. Maelson het resultaat zijn.
In de binnenlandse twisten die in het begin der xviie eeuw door theologische tegenstellingen
gekleurd werden, hield Enkhuizen met Amsterdam, Edam en Purmerend de zijde der Contraremonstranten. De opkomst van Hoorn als concurrent van Enkhuizen en Amsterdam is aan
deze houding niet vreemd geweest.
De hervatting der oorlogstoestand in 16zi deed de zeestad Enkhuizen geen goed. Zware slagen
werden reeds voor de eigenlijke zeeoorlogen aan de vloot toegebracht. Een begin van verzanding van de havens waarvan reeds in 1623 melding wordt gemaakt, droeg voorts bij tot
de neergang van de stad, die sedert de eerste Engelse zeeoorlog niet meer te stuiten was.
Het aanhouden van de zware lasten door de opeenvolgende oorlogen gaf de zeesteden de
nekslag. Het aantal huizen liep van 3 6i 5 in 16 3 z terug tot 2605 in 1730 ; het aantal dopelingen
dat van 5 47 in 15 8 2 opgelopen was tot rond 750 in de jaren i 5 95—[ 6 z z zakte tot 46o in 166 z
en iz8 in 1720. De pogingen op het einde der xvllie eeuw ondernomen, door een georganiseerde aanpak de handel en industrie te doen opleven, liepen op niets uit en de gehele xixe
eeuw door bleef Enkhuizen evenals Hoorn en Medemblik een ,,dood stadje".
In het stadsbeeld kwam na de aanleg van sluizen aan de monding der oude havens in omstreeks
18 i 9, verdere wijziging door demping van tweederde van de nieuwe havens en van de
noordelijke havenmond in de jaren i 825—'3o.
Van enige opleving is pas sprake in de tweede helft van de xixe eeuw. Ten behoeve van de
scheepvaart werd in 1877 in zee een strekdam aangelegd. Een spoorweg die een gedeelte van
de omwalling heeft opgeeist, verbindt sedert 188 5 de stad met het achterland. Buiten het
station werd ten behoeve van de veerdienst op Friesland een nieuwe haven aangelegd in het
verlengde van de gedempte Nieuwe Buyshaven.

VERDEDIGINGSWERKEN EN POORTEN

DE DROMEDARIS of ZUIDERPOORT is een zware verdedigingstoren, in i S 4.o Zuiderpoort
aan de zuidzijde van de stad opgericht ter beheersing van de haventoegangen. De
uitzonderlijke vorm moet aanleiding geweest zijn tot de bij naam Dromedaris. De
poort is Gemeente-eigendom.
blz. 87-88, I 8 3 ; v. I 17, 198, 409 ; N.H. Oudh. I, blz. 109 ; G. DE GRAAF in Buiten Literatuur
1913, blz. 466; De Opmerker 1915, bi.jlage bij nr. 38 ; G. HONI J K in Bouwwereld 1915, blz. 3 37;
A. LOOSJES, De Torenmuziek in de Nederlanden, blz. 87; D. BROUWER, Tweede Vervolg,
blz. 43•
Anoniem schilderij voorstellende de intocht van Prins Maurits en daarom 1614 te dateren Afbeelding
(ZiC BRANDT, v., blz. 18) in het Stadhuismuseum, inv. nr. A 2, pl. VI -13.
De nieuwe Zuiderpoort werd volgens de stadskroniek van Brandt in I S 40 op enige afstand Geschiedenis
van de reeds bestaande poort van die naam opgericht. Het plan tot het graven van een nieuwe
G. BRANDT,
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haven, welks ingang ongeveer tussen de oude en de nieuwe poort zou komen te liggen, zal
toen reeds bestaan hebben. Met vooruitziende blik bouwde men na de verdedigingstoren
eerst nog de stadsmuur, aansluitend op de toren en zich voortzettend in noordwestelijke
richting, ter plaatse waar nu de Paktuinen zijn.
De poort bestond volgens BRAND r, op gezag van het vroeg xvire eeuwse handschrift Blauhulck, terstond uit een rond en een halfrond gedeelte in welk laatste een grote steen met
het wapen van de Keizer geplaatst was. De voorstelling op de kaarten van VAN DEVENTER
en WAGENAAR als zou de poort uit twee cirkelvormige gedeelten bestaan hebben, schijnt
dus op mistekening te berusten.
De poort stond aanvankelijk op de landengte en werd aan twee zijden door water omspoeld.
Aan de westzijde werd in i 5 72 buiten de stadsmuur in allerijl een bastion opgeworpen,
Willigenburg genaamd.
Nadat wegens de stadsuitleg van i 5 90—'9 5 de ommuring langs de tegenwoordige Paktuinen
geslecht was en door het graven van de Nieuwe Haven het eiland tussen de Oude en Nieuwe
Haven verbreed was geworden, kwam de Zuiderpoort aan die zijde droog te liggen en werd
het bolwerk Willigenburg tot tegen de poort doorgetrokken. Er restte nu nog slechts een
gracht rond het bolwerk, die tot in de xixe eeuw zijn bestaan rekte en bij verbeteringswerken
aan de havens in i 8 i 7 gedicht werd.
Als verdedigingswerk was de Zuiderpoort in de xviie eeuw reeds verouderd. Men heeft de
poort daarom in 1649 verhoogd tot een toren en van een hoog leiendak voorzien, dat in
16 S 8 bekroond werd met een open koepeltje, waarin in i 674 klokken werden gehangen.
Door verwaarlozing in de eeuwen van verval van Enkhuizen was de toestand van de toren
in het begin dezer eeuw zodanig dat ingrijpende herstellingen nodig waren. In 1914 kwam
het tot een grondige restauratie, waaraan door Rijk en Provincie werd bijgedragen. Veel
metseiwerk moest ingeboet worden, waartoe men nieuwe gebakken steen in bijpassende kleur
en formaat aanschafte. De fundering bleek gaaf te zijn; het plint moest echter herzien worden,
bij Welke werkzaamheden uitmondingen van schietgaten te voorschijn kwamen, die met
Bentheimersteen omlijst werden.
De poortdoorgang, die ten behoeve van de telegraafdienst gedicht was, werd wederom
geopend, waarbij aan de zuidelijke omlijsting alle steenhouwwerk uitgenomen, nieuwe profielen en onderdelen werden gemaakt en tezamen met de oude herplaatst werden. De noordelijke omlijsting had minder ingrijpend herstel nodig. Alle kruiskozijnen werden in steen
vernieuwd. Inwendig werd het benedenvertrek in de oostelijke helft geheel nieuw afgewerkt
en van een schouw voorzien, en voorts alle nodige herstellingen verricht en veranderingen
aangebracht. In 193 5 werd tenslotte op de verdieping van de Westelij ke helft een schouw aangebracht in Lodewijk xv stij1, die door afbraak van een huffs aan de Nieuwstraat in i 93 z vrij
was gekomen.
Tijdens de Duitse bezetting kreeg de toren, vooral aan het natuursteenwerk aan de noordzijde, schade door granaatsplinters.
-

Beschrijving

De Dromedaris, fig. lo, pl. VII—i4, bestaat uit een cirkelvormige toren met kanonkelder en een halfcirkelvormig gedeelte, die door middel van een overbouwde poortdoorgang met elkaar verbonden zijn. Beide delen gingen oorspronkelijk slechts
ter hoogte van een verdieping op en werden in i 649 met twee verdiepingen verhoogd, waarna het westelijk deel door een hoge met leien gedekte kap en open
klokkekoepeltje bekroond wend.
In het opgaande muurwerk van de toren is de overgang van het lage oude gedeelte
naar de jongere verhoging door enig kleur- en structuurverschil op te merken. Door
de herhaalde reparaties zijn echter mo eilij k grote gedeelten van het oude materiaal
aan te wijzen. Daar ook van de aansluiting van de voormalige stadsmuur niets meer
is waar te nemen en de waterlijst van natuursteen geheel doorloopt moet het muurwerk reeds vroeg over grote gedeelten vernieuwd zijn.
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Fig. io. Enkhuizen. Dromedaris
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Inwendig meet de steen 20-21 X 4-4,5, 10 lagen 5 7. Uitwendig aan het westelij k
deel i 8—i 9,5 X 4-4,5 , I o lagen 49-50,5 . Aan de oostzij de daarvan beganegronds en
condom op de verdiepingen evenals aan het oostelijk deel 23-24 X 4, 5 , I o lagen 5 5 •
Boven het gewelf van de grote kanonkelder loopt een strook metselwerk ter hoogte
van ongeveer i,65 m. van Steen groot 22 a 2 3, 5 X 4, 5, io lagen 5 2.
Bij de verhoging in 1649 heeft men blijkbaar wijzigingen aangebracht bij de opstelling der poorten, waarvan er een ook i 649 is gedateerd en heeft men tevens het
oostelijk deel bemetseld.
.. Poort- De doorgang, wordt aan de zuidzijde omgeven door een geprofileerde Tudorboog
omlijstingen gevat binnen een natuurstenen pilasterstelling pl. VI —I I ;
in de architraaf een cartouche waarschijnlijk midden xviie eeuw die evenwel het jaartal i 540 bevat. Op de
architraaf rust een tweede pilasters telling met voorstellingen van oorlogstuig in de
architraaf en bekroond door een tympaan en drie obelisken. Het ornament van de
details van de pilasterstellingen en van het aediculum met de stedemaagd, dat hier
binnen is geplaatst, is niet vroeger dan xviib to dateren. Ook de omlijsting der
ronde vensters in en boven deze poortomlijsting moeten op zijn vroegst in die tijd
ontstaan zijn. Waarschij nlij k is de omlijsting, evenals die aan de noordzijde in 1 649
aangebracht, wellicht met gebruikmaking van bestaande onderdelen.
De poortdoorgang heeft aan de stadszijde eveneens een natuurstenen omlijsting gedateerd i 649 en bestaande uit twee pilasters met hoofdgestel, bekroond door een
aediculum met doorbroken fronton, waarin de Maagd van Enkhuizen is geplaatst;
terzijde twee klauwstukken met voluten- en vruchtornament, alles geheel in de stijl
van het midden der xviie eeuw, pl. VI—i 2.
Bij de verhoging van de poort in 1 649 zijn aan de westelijke en oostelijke ronding
en aan de zuidzijde telkens twee langgerekte vensters met frontons aangebracht. Aan
de oostzijde is een dergelijk venster beganegronds aangebracht. Wellicht is bij die
gelegenheid de steen met het wapen van Karel v verdwenen, die BRANDT vermeldt.
Inwendig Het inwendige van het ronde gedeelte, dat toegankelij k is door een kleine deur
aan de stadzijde, wordt beganegronds overkoepeld door een twaalfdelig stergewelf
met geboezemde schelpen, op natuurstenen ribben die op geprofileerde kraagstenen
neerkomen. De kraallijst van een deter kraagstenen is op de hoeken doorgestoken;
op de kraagsteen is een liggend figuurtje gekleed in gestreepte nauwsluitende hozen
en wij de mouwen afgebeeld. De ribben van het gewelf worden in een wij de ring vergaard. Aan de zuidzijde zijn zes nissen aangebracht met schietgaten voor groot vuur,
waarvan de rook naar boven door rookkanalen werd afgevoerd. Aan de oostzijde
zijn in de dikte der muur enige kleine vertrekken uitgespaard, aan de noordzijde leidt
een stenen wenteltrap, die blijkens het metselwerk eerst later moet zijn aangebracht,
naar boven. Onder de overkoepelde ruimte wordt een gewelfde kelder gevonden, die
evenwel wegens de hoge grondwaterstand niet toegankelijk is. Volgens een tekening
van architect Mulder uit 1914 waxen ook in de kelder schietgaten aangebracht en wel
voornamelijk aan de westzijde.
Het oostelijk gedeelte is door een deur in de poortdoorgang toegankelijk en
bevat beganegronds een klein vertrek, waarin bij de restauratie een schouw is gemetseld. De schietgaten die in de plint van dit gedeelte tevoorschijn kwamen moeten
van hieruit bediend zijn; er werden twee dergelijke openingen aan de noordzijde
teruggevonden.
Materiaal
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Op de verdieping, ontstaan door de verhoging in 1 649, is in 193 5 de reeds genoemde,
met Lodewijk xv snijwerk en een ,witj e" versierde schouw aangebracht.
Boven de poort is een gevangenen-cel met een stenen gewelf gemetseld, die blijkens
reeds
het muurwerk en ook blijkens in de wanden ingekraste opschriften van i
voor de verhoging aanwezig was. Als men het schilderij van 1614 in het stadsmuseum
p1. VT—i3, mag geloven, zou boven de poort een verhoogd gedeelte in een puntgevel
,.
beelndigd, gestaan hebben; daarin moet zich de cel bevonden hebben; tevens kon de
valdeur hiervoor opgetrokken worden. Boven de cel is bij de verhoging van de poort
een insteekvertrek gemaakt, bereikbaar langs de galerij die op de aanzienlijke breedte
van de oostelijke binnenmuur gewonnen werd.
Tegen de oostelij ke ronding zij n twee ankers opgehangen die in I 5 37 door de Geldersen bij hun overhaast vertrek werden achtergelaten, blijkens het inschrift op een
steen : ENCHUSAM INSIDIIS TACITIS SUB NOCTE SILE[N]TI OBRUERE ADNIXA E[[ST] GELRICA

Schouw
Gevangenis

Ankers

P[ER] FIDIA : XXII JUNII ANCHORA QUA[M] CERNES FERRO PRECISA BIPENI ARTES TESTA[N]T
-

PERFIDE GELRE TUAS.

In het torentje hangt een carillon van 24 klokken, waarvan er drie in i 5 24 door Geert
van Wou gegoten zijn en twintig door P. Hemony in de jaren i674—'77. De drie
oudste klokken zijn afkomstig van het eerste carillon in de Zuidertoren.
Buiten op de kap van de toren hangt het z.g. beurtschippersklokje, met opschrift:
LABOR OMNIA VINCIT IAN VERBRUGGEN ME FECIT ANNO 175 5 •

Klokken

DE WALLEN EN BOLWERKEN waarmede de stad in de jaren z 5 93 e.v. werd

Wallen en
bolwerken

Het zuidelijke
voorzien zijn nog vrijwel gaaf behouden p1. TV-9, V— i o, vgl. blz.
half bastion is vergraven ; slechts een gedeelte van de gracht is nog herkenbaar. De
vestinggracht zet zich benoorden de spoorbaan voort en is tot de Oudegouwsboom behouden; aan de noordzij de is deze gedempt. Het eerste bastion, Hollandia genaamd, is
tot R. K. begraafplaats ingericht. Van de andere bastions, resp. Zeelandia, Stad en Lande,
Friesland, Nassau en de Beer genaamd, is Stad en Lande met enige lage opstallen
bebouwd, en het laatste deels vergraven voor uitbreiding van de daarop aangelegde
Algemene Begraafplaats. De begroeiing van de wallen met een hoge boomsingel is
sedert de bezetting van i940—'45 nog slechts tussen de spoorbaan en de Westerpoort
behouden. De oude Westerpoort is in i649 door een sierpoort vervangen. Uit de tijd
van de aanleg der omwalling zijn de kleine sluishuisjes Boereboom en Oudegouwsboom behouden.
20.

DE WESTER- of KOEPOORT is aan de westelijke ingang der stad in i649 opgericht, ter vervanging van een sedert de uitleg der stad in i 5 99 aldaar gelegen, houten
poort. Het gebouw is stadseigendom.

Wester- of
Koepoort

G. BRANDT, V. blz. I 17 en z81 ; N.H. Oudh. i blz. I I I ; U. G. DORHOUT in Het Huis Oud en
blz. 2 S 8 ; c. BROUWER, Tweede Vervolg blz. 74; dez., Enkhuizen, AanteekeNieuw 1917,
ningen blz. 84 e.v.
ETS van SPILMAN naar C. PRONK in Verheerlijkt Nederland.
Houten model van de poort ten dienste van de verbouwing in i730 in het Museum op het
Stadhuis, pl. IX—i6.
In 1649 ging de stad over tot het bouwen van een nieuwe poort, waarvoor een model goedgekeurd werd. Daar geen nadere namen in de Vroedschapsresolutien genoemd worden, moet
men aannemen dat de toenmalige stadsfabriek Jacob Pietersz. de leiding bij de bouw had.

Literatuur

Afbeelding
Model
Geschiedenis
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Het plan was tamelijk rijk opgezet; de gevels zouden met natuursteen bekleed worden. Nadat
evenwel reeds sedert i 649 moeilijkheden met de steeenleveranties ontstaan waren, was men
in I 6 S I gedwongen de bouw te staken. In 16 S 4 dekte men de poort provisorisch met een
pannen zadeldak af. In deze vorm bleef de poort geruime tijd staan; ook de ets naar Pronk
geeft de onvoltooide toestand weer. Eerst in 1730 kwam men er toe het gebouw ,te restaureren" zoals het heette en werden de kroonlijst, thans van bout, het dak en het bekronend
koepeltje toegevoegd. Dat deze werkzaamheden met , zorg werden uitgevoerd, bewijst het
houten model van de poort in het Stedelijk Museum dat een andere oplossing geeft, met een
zware toren in het midden en opzetstukken in Lodewijk xiv-vorm boven de poortdoorgang.
Dit ontwerp werd blijkbaar afgekeurd.
Beschrijving

De poort, fig. I I, pl. TX-i7, bestaat uit een overwelfde doorgang van vijf traveeen
tussen twee zijpartijen die telkens twee van de doorrit uit toegankelijke ruimten
bevatten. De doorrit heeft een flauwe knik in de plattegrond, zoals voor poorten
geb ruikelij k was, met het oog op eventueel
vuren door de poort heen. Ook de flankerende bouwdelen volgen dit beloop ; om de
dienstvertrekken daarin echter rechthoekig
te maken, is de onregelmatigheid in de
scheidingswand tussen de beide vertrekken
verwerkt.
De poort is opgetrokken van baksteen die aan
de beide frontgevels met Bentheimersteen is
bekleed en aan de lange zijgevels afgewisseld
wordt door eveneens natuurstenen pilasters
en omlij stingen om de vensters. De gevel
aan de landzij de wordt geleed door een tussen
bijna vrijstaande zuilen gevat middenrisaliet,
en twee door vlakke pilasters afgesloten zijpartij en. De profilering van de basementen en
kapi telen zet zich als plint en kroonlij st voort
langs de zijpartijen; de velden verkrijgen
schaduwwerking door diepe _halfronde nissen
en een bescheiden spaarveld aan de voet. De
poortdoorgang, welks posten lij stkapitelen
dragen, is condom de sluiting versierd door
weinig uitspringend blokwerk en een forse
voluutvormige sluitsteen.
De gevel aan de stadzij de is op dergelij ke wijze
geleed met Bien verstande dat de middenrisaliet tussen pilasters in plaats van zuilen
is gevat; de zijpartijen zijn hier niet tussen
geprofileerde plint en kroonlij st gevat, en
worden door geprofileerde vensteromlijstingen doorbroken, waartussen een entablement Fig . i i. Enkhuizen. Wester- of Koepoort
de reliefwerking verhoogt. Boven de doorgang was aan deze zijde een houten beeld van de Stedemaagd geplaatst, dat thans
is opgeslagen.
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De vensterindeling wordt over de zijgevels tussen de pilasters voortgezet; de vensters
zijn alle gedicht. In de poortdoorgang, die overkluisd wordt door een vijftal op
natuurstenen ribben gedragen kruisgewelven, zijn de deuren die naar het inwendige
toegang geven met geprofileerde omlijstingen en frontons versierd. De gewelven
zijn gescheiden door brede gordelbogen als voortzetting van wandlisenen; de ribben
worden in een ring vergaard.
Tot zover de bouw van 1 649. Toen men in 1730 eindelijk tot voltooiing overging
werd het muurwerk door een houten kroonlijst met metopen en triglyphenverdeling afgesloten, overschaduwd door een brede gootlijst op modillons, die zich
op stij lvolle wijze bij de oudere onderbouw aanpast. Aan de landzijde is onder de
modillons het jaartal 1730 aangegeven, wellicht in navolging van de wijze van
dateren onder het balcon aan het stadhuis.
Het dak, waarvan de buitenschilden met leien, de binnenschilden met pannen belegd
zijn, draagt aan de stadzijde een licht klokkekoepeltje van bout met lood bekleed en
door koper gedekt, waarin volgens D. BROUWER eerst in 1793 de klok en het uurwerk Klok
werden aangebracht. Het klokje meet 5 3 hoog, 6z diameter en draagt het opschrift :
IN NOMINE DOMINI BENEDICTUM AMSTELODAMI

17o8.

DE BOEREBOOM, pl. XVI-3 i, en de OUDEGOUWSBOOM zijn twee gaaf be- Boereboom en
waarde bakstenen sluishuis j es, die op de omwalling van I S 9 3 gebouwd zijn boven b odmgouwsde sluizen, waardoor het buitenwater resp. in de Boerevaart en de Oude Gracht kon
worden ingelaten. Zij behoren in eigendom aan de Gemeente toe.
De rechthoekige huisj es staan aan de buitenzijde op de kruin van de wal, boven de
halfcirkelvormige overkluizingen, die bij de Boereboom met natuurstenen blokken
en een maskersteentje versierd zijn en door deuren gesloten konden worden.
De vleugelmuren die tegen het afkalven van de wal bij elk sluishuisj e in het talud
opgetrokken zijn en aansluiten bij het muurwerk zijn van jonger datum. In de jaren
1 940—'49 werden de huisj es van een later aangebrachte pleisterlaag ontdaan; het baksteenmetselwerk vertoont natuurstenen banden en hoekblokken, waarin slechts aan
de landzijde kleine vensters zijn uitgespaard. De Boereboom heeft een vrijwel vierkant venster, de Oudegouwsboom twee smalle vensters. De huisjes worden gedekt
door sierlij k gezwenkte tentdaken met leien belegd en met een windvaan op de
pirons ; de Boereboom, die lets breder is dan het andere gebouwtje, heeft een korte
nok met twee pirons, de Oudegouwsboom wordt door een zuiver tentdakje gedekt.
De forse gootlijst wordt gedragen door dicht naast elkaar geplaatste voluutvormige
klossen, die met de hoekblokken en de vorm van het dak de gebouwtjes karakteristiek doen zijn voor de tijd rond i600. Inwendig bevatten de huisj es het mechaniek
voor de sluisdeuren; de ziende kap rust op trekbalken met sleutelstukken.
HET STAVERSE POORTJE is een in 1833 herbouwde omlij sting van een poortje
dat vroeger toegang gaf tot een brag tussen de Wierdijk en de houten beschoeiing,
die op enige afstand evenwijdig aan de bemuurde dijk in zee liep. Thans ligt bier
buitendij ks grasland.
Het poortje is Gemeente-eigendom; de muur langs de Wierdijk behoort als zeewering aan het Hoogheemraadschap N. H. Noorderkwartier to Alkmaar.
De vorm van het poortje is bij de herbouw gevolgd naar de vroegere toestand, die
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o.a. voorkomt op een xviiie eeuwse tekening van het O.I. Huis, die in het Museum
op het Stadhuis bewaard wordt. De natuurstenen bekroning, xvrl, bestaat uit een
gezwenkt doorbroken fronton waarin het wapen van Enkhuizen is gevat.

BRUGGEN EN SLUIZEN
Bruggen en
Sluizen

De gemetselde brug over de Oudegracht ,Nieuwemarktspijp" geheten en die over
de burgwal, , Steenwij kspij p" genaa-md, zijn bij de uitbreiding der stad in i S 92 aangelegd en nog in wezen.
De sluizen bij de Dromedaris zijn omstreeks i 8 i g aangelegd.
De sluizen aan het zuidelijk uiteinde van de Zuiderhaven en in de omwalling zijn bij
de stadsgeschiedenis vermeld.
De houten ophaalbrug bij de Dromedaris pl. VII -14, is in de oude vorm vernieuwd.

POMP
Pomp

Op de Kaasmarkt voor de Waag staat een forse vierzijdige natuurstenen pomp met
een gezwenkte bekroning, xviiid, pl. XVI-3 o.

VUURTOREN
Vuurtoren

In een bocht van de Zeedijk, enige kilometers ten N.O. van Enkhuizen staat een
VUURTOREN, blij kens opschrift op een cartouche aldaar in 1700 gesticht door de
„Commissarissen ter Pilotage" met medewerking van de Staten van Holland. De
toren is thans Rijkseigendom en ressorteert onder het Ministerie van Marine.

Literatuur

N.H. Oudh.

Beschrijving

I,

blz. i zq.; D. BROUWER, Tweede vervolg, blz. 6i.

De ongeveer i 2 meter hoge thans gepleisterde en gewitte toren, is van baksteen
opgetrokken en versierd met geblokte hoeklisenen. Boven de ingangsdeur aan de
zeezijde is, geflankeerd door twee gebeeldhouwde dolfijnen, een groot marmeren
cartouche aangebracht pl. XLII-89, waarop de wapens en namen van de opdrachtgevers, het jaartal i boo en de naam van de beeldhouwer J. Ebbelaer (omstreeks
666-17o6 of kort daarna) genoemd wordt. Vgl. steen in vuurtoren op Marken.
Het opschrift luidt : DE ED. GR. MD. HEEREN STATE VAN HOLLANT EN WESTFRIESLANT
HEBBEN DOOR DE HEEREN NICOLAES WITSEN, WILLEM CRAP, GERARD MOESKOKER,
NICOLAAS BROUWER, BURGEMEESTEREN DER STEDEN AMSTERDAM, HOORN, ENKHUYSEN
EN MEDEMBLIK, GEDAEN OPRECHTEN DIT BAKEN ALS COMS TOT DE PILOTAGE, A

° MDCC.

EN WIERDE DE EERSTE STENEN GELEGT, DOOR JOHAN DUYVENS, CORNELIS FRAN9OYS
DUYVENS, DIRCK DE VRIES EN FREDERIK VERBRUGGE OP DEN EERSTEN JULY DES
ZELFDEN JAERS. J. EBBELAER INV. ET FEC ; ML V. MELSCHER SCHRIJN.

VERELDLIJKE OPENBARE GEBOUVEN
Munt

DE MUNT, Westerstraat i 2 5 , tegenover de Westerkerk wordt thans als logement
gebruikt en is eigendom van de Nederlands Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende dranken, afd. Enkhuizen en omstreken.
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VELIUS, Chronijk van Hoorn, blz. 5 I0--5 I I ; BRANDY, blz. 3 3, 284, V. blz. 5 .

Literatuur

De pui, die in de xviii eeuw vernieuwd moet zijn, uit Welke tijd de gesneden deuromlijsting dateert, is door grote moderne vensters geschonden. Boven de pui is de
gevel intact, pl. XXXIV-67, op de roede-indeling der vensters na. In het bakstenen
fries dat door twee leeuwenmaskers ter zijde afgesloten wordt, zijn cartouches met
„anno" „161 I" gevat. Boven dit fries is de gevel doorregen met enigszins in relief
aangebrachte banden van natuursteen. Langs de top slingeren zich op Vlaams weelderige wijze breede natuurstenen banden tot forse voluten, in een op Vredeman de
Vries geinspireerde, doch iets soepeler geworden trant. De vensters van de eerste
verdieping, waartussen grote cartouches met het wapen van Westfriesland en met
de Stedemaagd van Enkhuizen gevat zijn, zijn bekroond door geblokte ontlastingsbogen met voluutvormige vulstukken in de boogtrommel ; het middelste van dezen
draagt bovendien een geharnaste mannentors met gebaarde kop, (Prins Maurits ?).
De vensters in de tweede verdieping zijn gedekt met doorbroken gezwenkte frontons.
De geveltop wordt bekroond door een aediculumvormig opzetstuk tussen haakvoluten en eindigend in een obelisk.
Het inwendige van het pand is door herhaalde verbouwingen geheel gewij zigd.

Beschrijving

HET PEPERHUIS of PAKHUIS VAN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE,
waarin sedert 19 5 o het Zuiderzee-Museum is gevestigd, verrijst met een tweelingtrapgevel aan de Wierdijk en met een trapeziumvormige gevel aan de Kade. Het
complex is sedert i 9 5 o eigendom van de Staat.

0.1. Pakhuis

De Munt staat op een terrein dat voor de Hervorming ingenomen werd door het Patershof, Geschiedenis
een in 145 2 gestichte woning voor de biechtvader der omringende vrouwenkloosters. Na de
secularisering der kloosters werd in het westelijk gedeelte van het gebouw een vergaderplaats
voor de heren van de Admiraliteit gevestigd. Het oostelijk deel verschafte onderdak aan de
Munt van Westfriesland die in 1 603 voor het eerst voor korte tijd in Enkhuizen werd gevestigd.
Voor de tweede maal werd de Munt in 16 i 2 Enkhuizen toegewezen en men is met deze gebeurtenis voor ogen, en wellicht in de hoop de Munt daardoor langer te behouden, in 1611
overgegaan tot de bouw van een nieuw Muntgebouw. De namen Prinsenhof en Admiraliteitshof behoren uitsluitend aan het westelij k gedeelte gegeven te worden, dat reeds lang verdwenen
is. Na de opheffing van het regionaal muntrecht is het gebouw voor velerlei doeleinden
gebruikt, laatstelijk voor logement waardoor inwendig weinig origineels behouden bleef.

N.H. Oudh. I, blz. I 16 ; D. BROUWER, In Oudh. Jrb. 1 928, blz. I I 6; dez. Tweede Vervolg, blz. 46. Literatuur en
afbeelding.
van SPILMAN naar C. PRONK In Verheerlijkt Nederland 1729.
Het pakhuis aan de Wierdijk is volgens de jaartalstenen in 1625 opgetrokken. De bouwheer Geschiedenis
is onbekend, doch is waarschijnlijk Pieter van Beresteyn, wiens eigendom het pand in 1630
was. De Oost-Indische Compagnie heeft het pand eerst in 168 2 verworven. Na de opheffing
van de Compagnie kwam het gebouw aan de Dienst der Domeinen, die het in 18 z6 aan een
particulier van de hand deed. Het wisselde herhaaldelijk van bezitter en kwam laatstelijk
in handen van de firma Sluis en Groot, die voor herstellingen veel aan het pand ten koste
legden en het tenslotte voor museaal doel bestemde. In de jaren 1948 —'s I onderging het
pakhuis op Rijkskosten en onder leiding van Gemeentewerken een grondige restauratie
onder inachtneming van de oude toestand.

PRENT

Het complex bestond eertijds uit een woonhuis met zolders aan de Wierdijk, pl.
XVII-3 2, en een ruim en hoog pakhuis aan de zij de van de Haven, pl. XVII-3 3 ,
gescheiden van het eerste door een binnenplaats, die gedeeltelijk overbouwd was als
communicatie tussen beide panden.

Beschrijving
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De gevel aan de Wierdijk is als woonhuis het meest verzorgd en bestaat uit een forse
dubbele trapgevel boven een onderbouw, waarvoor eertijds een houten trap naar de
ingang leidde; de benedenbouw en de geveltop zijn gescheiden door een fries, waarin,
tussen twee hoekstenen met brullende leeuwen en een met een zeilend schip, jaartalstenen in cartouchevorm met Anno i 625 zij n gevat. De benedenvensters hebben hun
tegenwoordige vorm in de late xviie of xviiie eeuw gekregen; een boog van een
oorspronkelij k venster dat in de zijmuur dicht tegen de voorgevel geplaatst was,
geeft de oude vorm der vensters aan. Ook het beloop van de geveltoppen is reeds
in de xviie of vroeg in de xviiie eeuw gewijzigd, doordat de tweede verdieping tot
d0'0'rlopende zolder vergroot werd, waardoor in het midden de treden van de geveltrap deels verdwenen, deels verbreed werden. De oude toestand is uitwendig aan de
dekplaten van deze treden te herkennen en inwendig aan het houtwerk van de kap.
De grote gevelsteen midden op de eerste verdieping met de spreuk „DE COST GAAT
VOOR DE BAET UIT" moet eveneens een toevoeging uit de Compagniestijd zijn. De
vensters die uit de bouwtijd resten, zijn omgeven met blokken en gedekt door gedrukte bogen met zandstenen aanzetstukken en aardig gehakte kopj es ; ook de toppilasters rusten op kopjes, waarvan het rechtse in de strek van het vlieringluik is
gevat. De bovenste gedeelten van de kruiskozijnen zijn in de late xviiie of vroeg
xixe eeuw gewijzigd, welke toestand bij de restauratie gehandhaafd bleef.
De achtergevel aan de binnenplaats is sober met puntvormige beeindigingen waarlangs vlechtingen lopen en wordt doorsneden door bakstenen waterlij step. De begane grond was oudtij ds open gehouden en de eerste balklaag rust op een serie
standvinken; duidelijk zijn ook bier verschillende latere wijzigingen te zien, zoals de
verhoging in het midden tussen de toppen, de uit de xviiie eeuw daterende vensters
op de eerste verdieping en de grote zolderluiken.
Inwendig In het inwendige is alle ruimte uitgebuit voor pakzolders, waardoor de oorspronkelijke indeling is verdwenen. Aan de zijde van de Wierdijk vindt men op de balken
nog moeten van verdwenen binnenmuren en twee gesneden ravelingen met het
typisch Enkhuizer motief van herhaalde afschuining (vgl. Waaggebouw en Westerstraat 94). De balklagen rusten op vijf rijen standvinken waarvan de twee buitenste,
die met de middelste rij de oudste zijn, in het muurwerk opgenomen waren; de beide
tussenliggende rijen zijn wat later toegevoegd.
Pand aan de Het pand aan de Havenzijde dat van ouds het eigenlijke pakhuis gevormd moet
Kade
hebben, heeft aan de Kade een geheel bakstenen gevel die thans een trapeziumvorm
heeft en afgedekt is door een zandstenen lijst bekroond door twee Lodewijk xv vazen
op de hoeken. De verdiepingen, gescheiden door bakstenen waterlij step, hebben kleine
vensters met merendeels xviie eeuwse houten tweelichtkozijnen, waarvan de buitenste
telkens door halfcirkelvormige ontlastingsbogen gedekt zijn en alleen de binnenste
symmetrisch t.o.v. de as van het gebouw staan. Wellicht is deze onregelmatigheid
ontstaan bij het aanbrengen van de brede serie zolderluiken in het midden, hetgeen
verband kan houden met de verbouwing van het inwendige der pakhuizen. Ook
dit pand had namelijk aanvankelijk een doorgaande zolder minder en werd door
twee topgevels beeindigd, die waarschij nlij k de puntgevel-vorm hadden. In het houtwerk van het inwendige zijn duidelijke aanwijzingen hiervoor te vinden. Na de
overname van het pand door_. de Compagnie moest ook bier op den duur meer
ruimte gevonden worden en men trok de tweede zolder door, waarbij de gevel tot
Pand aan de
Wierdijk
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de trapeziumvorm gedicht werd voor de nu onregelmatig gevormde zadeldaken.
Het cartouche met de initialen van de Kamer Enkhuizen in de stijl van omstreeks
1740 en de bijpassende hoekvazen geven bij benadering de tijd aan waarin dit geschied is. De gevel aan de binnenplaats is ook aan dit gedeelte meermalen gewijzigd;
het benedendeel bestaat uit rode baksteen, het bovendeel dat met twee toppen eindigt,
is uit gele steen opgemetseld.
Het inwendige is van gelijke constructie als het gedeelte aan de Wierdijk doch de
balklagen rusten hies slechts op vier rijen standvinken. De iets lagere smalle tussenbouw aan de Compagniestraat, waarin beganegronds een brede ingang was gemaakt
en die oorspronkelijk alleen een steektrap van de eerste verdieping naar de zolder
bevatte, is in i 949 tot open trappenhuis verbouwd. De vulmuur in de achtergevel van
de beganegrond werd verwijderd en tussen de standvinken werden in beide achtergevels glazen wanden aangebracht. De binnenplaats die in open verbinding staat met
de hof tussen de aangrenzende panden van de Wierdijk en de Kade, is door de nieuwe
ingang aan de Kade to egankelij k.
De gevelsteen met het wapen van Maelson is bij de restauratie aangebracht en is
afkomstig van een pand aan het Venedie te Enkhuizen.
De bij het Museum getrokken panden langs Wierdijk en Kade worden onder woonhuizen behandeld.

Gevelsteen

Samenvattend kan men concluderen dat het oude pak- en woonhuis van Pieter van Beresteyn'
waar waarschijnlijk altijd het achterliggend pakhuis bij behoord heeft, na overgenomen te
zijn van zijn weduwe door de O. I. Compagnie in 168z, door laatstgenoemde in de tijd tussen
I 6 8 2 en ongeveer i 740 uitgebreid is met een zolder over de voile breedte van het pand,
zowel aan het gedeelte van de Wierdijk als in het pand aan de Kade. De kamers die achter
de gevel van de Wierdijk gelegen waren hebben misschien tot in de xviiie eeuw dienst
gedaan, daar de vensters toen nog van roeden voorzien zijn. De communicatie tussen de
verdiepingen had slechts door middel van ladders plaats, terwij 1 men op de verdiepingen
van het ene pand uit het andere gedeelte kon bereiken langs het smalle overbouwde gedeelte
van de binnenplaats aan de zijde van de tegenwoordige Compagniestraat.

Bouw
geschiedenis

HET PAKHUIS VAN DE WEST-INDISCHE COMPAGNIE, Paktuinen 73, is
een aan het thans gedempte gedeelte van de Buitenhaven gelegen gebouw, dat daar
in 163 9 tezamen met de voormalige „Kamer" ten behoeve van de w.i.c. is opgericht.
De voorgevel ligt thans aan een wandelpad door het Snouck van Loosenpark; de
achtergevel van de Pakhuizen wordt door de direct belendende fabriekspanden van
een papierwarenfabriek wier eigendom het pand is, bij na aan het gezicht onttrokken.
De bij behorende vergader- en administratiegebouwen van de Compagnie zij n in z 8z8
gesloopt.

W.T. Pakhuis

G. BRANDT, V.

b1z. 9o; N.H. Oudh. i, biz.

116; D. BROUWER

in Oudh. Jrbk. 1928,

:

Literatuur

biz. i8z.

Het gebouw, dat op een rechthoekige plattegrond is opgetrokken, heeft twee verdiepingen en twee zolders in de kap en wordt gedekt door een zadeldak tussen twee,
thans afgewolfde topgevels. Van de voorgevel is de gehele top verdwenen en in het
resterende deel hebben ingrijpende vernieuwingen plaats gehad. De verdiepingen
worden gescheiden door friezen waarin een achttal gebeeldhouwde maskerstenen
bewaard zijn; de pui is overigens geschonden door het aanbrengen van grote deuren.

Beschrijving
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De achtergevel aan de Paktuinen is in iets betere staat; slechts de punt van de topgevel is bier afgesnoten, de trappen, die van Arkel en Weissman in 1891 nog zagen,
zijn echter afgeschuind waarna de zij den met moderne collagen gedekt zijn.
Boven de pui, waarin tussen twee vensters een grote vernieuwde deur is gevat, zijn
op de verdiepingen, die gescheiden worden door bakstenen waterlijsten, telkens drie
door een halfcirkelvormige boog overspannen tweelichtkozijnen gevat, afgewisseld
met kleine rondbogig gesloten openingen, zoals ze in Enkhuizen en andere Zuiderzeestadj es vooral in het begin van de xviie eeuw gaarne werden toegepast.
Het inwendige, met de op houten standvinken rustende balklagen, is nog geheel
intact.
Stadhuis

HET STADHUIS is een monumentaal gebouw, dat naar ontwerp van de architect
Steven Vennecool in z 68 8 aan de vrij smalle Breedstraat verrees, ter plaatse waar tot
Bien tijd het bescheiden raadhuis uit 146o had gestaan.

N.H. Oudh. i, blz. i o6 ; s. DORHOUT, Het Stadhuis te Enkhuizen in Het Huis Oud en Nieuw
19 10, blz. 21 ; A. LOOSJES, Het Stadhuis te Enkhuizen in Buiten I 9 I 3, blz. 6 I o ; J. THEUNISZ,
Het Stadhuis te Enkhuizen, diss. Amsterdam, Assen 1927; D. BROUWER, Tweede Vervolg,
blz. 67.
Afbeelding Tekening van het oude Raadhuis, gemerkt J. S(CHI JNVOET), xviiie eeuw in de Provinciale
Atlas te Haarlem.
Geschiedenis Reeds sedert 164.1 worden in de Vroedschapsresoluties beraadslagingen vermeld over de
bouw van een nieuw Raadhuis. De beslissing werd echter steeds uitgesteld daar men het niet
eens kon worden over het terrein waarop het nieuwe raadhuis zou verrijzen. Daarbij kwamen
de financiele moeilijkheden in de tijd dat de stad haar grootste bloei reeds achter zich had en
verlies op verlies ter zee de inkomsten jaarlijks deden verminderen. De bouwvalligheid van
het oude raadhuis dwong echter tot het nemen van maatregelen en met behulp van leningen
van particulieren ging de regering der stad in 1686 er toe over opdracht te geven tot de bouw
van een imposant stedelijk centrum, waartoe in September van dat jaar de eerste steen reeds
gelegd werd. Doordat het kasboek van de bouw bewaard is gebleven en toegankelijk werd
dank zij de publicatie van Dr. J. Theunisz, kan het ontstaan van het gebouw nauwkeurig
worden nagegaan. Uit dit kasboek en de correspondentie blijkt dat STEVEN VENNECOOL to
Amsterdam de architect is. Wellicht heeft men ook andere architecten uitgenodigd een plan
te maken, daar JAN VAN SWIETEN in 1687 een som van f i oo, ontvangt. Alle beslissingen en
correspondentie, die door Theunisz gepubliceerd zijn, lopen echter over STEVEN VENNECOOL.
Na twee jaar was het gebouw practisch gereed, zodat het onder het balcon 1688 gedateerd
kon worden. Met de stoffering, beschildering e.d. gingen evenwel nog enige jaren been, en
het werd 1694 eer het kasboek kon afgesloten worden. Een enkele verrijking volgt dan nog
door het aanbrengen van geschilderd behangsel in de burgemeesterskamer, een geschenk van
de burgemeesters van 1707 en een bekleding met wandtapijten in de weesmeesterskamers in
o. Doordat het Stadhuis zeer ruim opgezet was en de stadswelvaart in de volgende
I 710.
eeuwen met rasse schreden achteruitging, is het gebouw gespaard gebleven voor wijzigingen
en doet zich het uitzonderlijke geval voor, dat een belangrijk xviie eeuws openbaar gebouw
vrijwel gaaf en zonder gebreken tot in onze tijd is staande gebleven. Alleen de schilderingen
in de burgemeesterskamer zijn in 1903 gerestaureerd.
Literatuur

Beschrijving

Het Stadhuis, fig. i 2, p1. VIII—i 5, is op een vierkant grondplan opgetrokken uit
drie verdiepingen: een ondergeschikte parterre, een hoge hoofdverdieping, waarop
de burgerzaal en de burgemeesterskamer gelegen zijn, en een opnieuw lage t weede
verdieping waarboven de gevels afgesloten worden door een eenvoudige kroonlijst
die met een Oink overstek de overgang vormt tot het flauw hellende leiendak, waaruit
boven de voorgevel de achtzijdige met koper gedekte klokketoren verrij st.
-
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Fig. 12. Enkhuizen. Stadhuis
Doorsnede over het trappenhuis gezien naar de voorgevel

De natuurstenen frontgevel wordt slechts door een weinig uitspringend risaliet en
geblokte hoeklisenen geleed, zonder enige toepassing van ordenarchitectuur. De
vensters welker afmeting en plaatsing een belangrij k element in de compositie van
de gevels vormen, zijn alle in de oorspronkelijke staat behouden en worden tussen vrij
smalle geprofileerde kozijnen als het ware overspannen met een netwerk van houten
roeden waartussen zes X dertien ruitjes zijn gevat. Het middenrisaliet, dat het architectonische accent van de gevel vormt, bevat boven de bescheiden ingang de fijn
gedetailleerde deur- en venstergroep van de burgemeesterskamer, die daardoor bijzondere betekenis krij gt ; het wordt in de kroonlij St met enige nadruk behandeld door
een meanderfries en een reeks modillons onder de gootlijst, als overgang naar het
gebeeldhouwde natuurstenen opzetstuk, in welks bekronende allegorische figuren,
ter weerszijden van het op een gedrapeerd visnet voorgestelde stadswapen, het
middenmotief uitklinkt.
De ingang waarheen slechts een enkele treden hoge stoep leidt, is met het bovenlicht
waarin een lantaarn is aangebracht, binnen een halfronde boog gevat en wordt overschaduwd door het balcon voor de burgemeesterskamer, dat op voor deze stijl
karakteristieke wijze door naar voren overkragende gebogen wangstukken gedragen
wordt. In de balustrade van het. balcon zijn een zwaard, een fascenbundel en slang
en het keurboek voorgesteld. Op de modillons onder het overstek vindt men het
bouwjaar 688 vermeld; tegen de onderzijde van het balcon slingert tussen bliksems
en lauwertakken een lint met het opschrift: PROBUS ET IMPROBUS. Het balcon strekt
zich zijwaarts als borstwering voor de flankerende vensters van de burgemeesterskamer uit, waar twee gebeeldhouwde figuren van de stedemaagd de middenpartij
afsluiten. De middendeur, die omgeven is door een profiellij st met rechthoekige
oorstukken, wordt gevat tussen twee vlakke pilasters die een flunk overstekende lijst
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dragen waarop twee staande putti een rijk geornamenteerd cartouche met het devies
„CANDIDE ET CONSTANTER" presenteren. De flankerende vensters vormen, door een
spiegelboogvormig omlopend profiel en de bekroning met een `en ronde bosse' gebeeldhouwde buste, andermaal een voor deze stijl karakteristiek detail, waarmede in
het midden der lage tweede verdieping het met een gelijk profiel omlij ste cirkelvormige middenvenster correspondeert. Het beeldhouwwerk is volgens de rekeningen
door de Amsterdamse beeldhouwer Pieter van der Plassche (omstreeks i 647-17o8)
vervaardigd. De lij st met gedicht van Vondel, die thans tussen de beide linkervensters
van de begane grond is aangebracht, is van elders afkomstig (zie blz. 3 8).
Achter- en De bakstenen linkerzijgevel is evenals de voorgevel door een weinig verkend, hier
zijgevels zeer breed risaliet geleed, waarin beganegronds het hoge halfrondgesloten venster
van het trappenhuis is gevat, dat een aardig gevonden afwisseling vormt in de vensterverdeling. De achtergevel, die de middendeur en het cirkelvormig venster op de
tweede verdieping met de voorgevel gemeen heeft, is door twee gladde bakstenen
pilasters geleed, die een middendeel ter breedte van het risaliet in de voorgevel omsluiten. De zuiderzijgevel wordt slechts verlevendigd door een viertal vensterreeksen, afgewisseld door spaarvelden, ter hoogte van de vensters, op de eerste verdieping gedeeld in halfrond gesloten nissen en kleine rechthoekige velden erboven.
Inwendig Het inwendige van het gebouw heeft op de begane grond en op de eerste verdieping
een gelijke indeling : een brede ruime hal in het midden, ter weerszijden waarvan
dienstvertrekken gelegen zijn. De lage hal op de parterre wordt wel de blauwe zaal
genoemd; wanden en plafond zijn thans gewit. Het trappenhuis ligt in het midden
van de linkerhelft en is toegankelijk door een vrij smalle rondbogig gesloten doorgang, waardoor het ruimtelijk als een apart bouwblok naast dat der kamers rond de
centrale hal is gegroepeerd. De tussen wanden besloten trap stijgt in twee etappen
naar een portaal op de eerste verdieping, dat door middel van een hoge doch opnieuw
vrij smalle doorgang naar de zich ter hoogte van twee verdiepingen openende witte
Witte zaal zaal" pl. XI-2 i leidt, waarin door drie hoge vensters in de achtergevel het voile daglicht binnenstroomt, weerkaatst door de gewitte wanden en de marmeren vloer. De
zaal is gedekt door een gedrukt gewelf, dat evenals de wanden gewit is. De donkere
eiken deuren met geprofileerde omlij sting, bekroond door halfcirkelvormige uitsparingen, vormen daarmede een fraai contrast. Het hoofdaccent wordt gevormd
door de dubbele deur van de burgemeesterskamer, die door een pilasterstelling met
klassiek hoofdgestel omlij st wordt; daarboven is een groot doek van Th. Ferreris
aangebracht, de overwinning van de Vrede op de Oorlog verbeeldend. Het boog veld
boven de deur is gevuld met een compositie van allegorische dieren en figuren in
bout gesneden, niettegenstaande de Vroedschapsresolutie van z6 Januari 1688 van
een stenen ,halfrond" spreekt. Ter weerszijden van de monumentale deur zijn in de
wand vier allegorische schilderingen en camaieu op doek ingelaten.
De lange wanden van de ruimte zijn door twee brede pilasters in drie vakken gedeeld,
waarvan het middelste aan de zijde van het trappenhuis door een gedrukte boog in
het wandvlak omspannen wordt; de twee zijvakken bevatten de deuren naar de
schepenkamer en de weeskamer, waar boven hoog in het muurvak geschilderde
vazen op doek zijn ingelaten, op dezelfde wijze als ter weerszijden van de deur naar
de burgemeesterskamer. Aan de tegenoverliggende zijde zijn de deuren naar de
Vroedschapskamer, de thesaurie en de commissie voor kleine rechtzaken gelegen.
'

ENKHUIZEN

35

Aan de wanden zijn een zestal curieuze houten wandluchters in de vorm van menselijke armen bevestigd. .
De vertrekken op de verdieping zijn alle min of meer rijk versierd met schilderwerk Burgemeestersen geweven wandbekleding. De burgemeesterskamer, pl. XI V -2 8, is rondom boven een kamer
lage lambrizering, bespannen met schilderingen op doek, voorstellende scenes uit de
regering van het antieke Rome. De schetsen hiervoor van de hand van Romein de
Hooghe werden lange tij d op het Stadhuis bewaard, doch berusten thans in het Rij ks
Prentenkabinet te Amsterdam pl. XIII -26; zij zijn voorzien van uitvoerige verklaringen, die bij Theunisz in extenso zijn gepubliceerd. Op de linkerwand is het
behang gemerkt : ROMANUS DE HOOGHE J.U.D. CIV. ET CAN. De voorstellingen beginnen aan de linkerzijde van de schoorsteen met de verkiezing van de burgemeesters
en ter rechterzijde met de ambtsaanvaarding. Op de wand tegen de burgerzaal zijn
vervolgens de verschillende onderdelen van het ambt voorgesteld, zoals rechtspraak,
rekening en verantwoording, handel en zeevaart, om langs de volgende wand voort
te gaan met een krijgsscene uit het oude Rome, Quintus Fabius Maximus te Suessola
(Liv. xxiv : 44) ter illustratie van de invloed die de steden hebben in het gemenebest,
dat zijn bevelhebbers van leger en vloot meestentijds kiest uit mannen die in de
steden hoge ambten vervuld hebben.
De smalle velden tussen de vensters dragen grisailles voorstellende links de Vrijheid,
met het opschrift : IURA TENET LEGESQUE FOCOS DEFUNDIT ET ARAS; rechts de Staat,
met het opschrift : NE DETRIMENTUM CAPIAT RES PUBLICA CURAT. Boven in de penanten
zijn de wapens van de burgemeesters van i 707 geschilderd : Buyskes, Mossel, Moeskoker, Duivensz, waardoor de opdracht voor de schildering gedateerd is. De uitvoering van het behang is beneden het peil van de schetsen gebleven. Dit vindt zijn
verklaring in het overlijden van de Hooghe een jaar nadat de opdracht gegeven was.
Blijkbaar is het werk door zwakke leerlingen uitgevoerd.
Heel wat sterker is het schoorsteenstuk dat, een in Rubeniaanse trant geschilderde
Caritasvoorstelling geeft; het doek dat in de xixe eeuw bier geplaatst is, is gemerkt
F. Bol fecit, doch is eerder door Th. van Tulden geschilderd. Volgens een aantekening
op de schetsen van R. de Hooghe zou bier een portret van Willem III geplaatst
worden, waarover echter niets naders te vinden is. Het plafond is in het midden
cirkelvormig verdiept en bevat een grote allegorie op de Kracht en de Liefde, waaromheen in de zwikken decoratieve vullingen zijn aangebracht. Volgens een post in
het kasboek d.d. q. April 1690 en aantekeningen op de schetsen van R. de Hooghe is
de decoratie van dit vertrek en de beide aangrenzende kamers van de hand van Th.
Ferreris. Voor de deur is voorts een kleine balie aangebracht met gesneden panelen
en balusters xviid; in een hoek staat een antieke archiefkast XVIIB met opschrift
„Groote Krijghsraat".
Ter linkerzijde van de burgemeesterskamer en van daaruit toegankelijk is de vroed- Vroedschapsschapskamer gelegen, waarvan de wanden in 1729 (BROUWER) met donkerrood velours kamer
d'Utrecht bekleed zijn, pl. XXXI-5 9, dat bij een moderne herstelling in effen velours
encadrering wend gevat; het plafond is met een drietal schilderingen door Ferreris
versierd, voorstellende de Gerechtigheid, met ter weerszi j den allegorieen op het
paalkistrecht en de visvangst pl. XIII -2 5 . De overblijvende zwikken zijn gevuld met
cirkels, waarin bij een herstelling in i 904 de wapens van burgemeesters uit de xviie
eeuw zijn aangebracht, en ander symmetrisch lijstwerk met acanthusornament. In de
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schouw die op marmeren wangstukken rust, is een schilderstuk gevat dat volgens
bovengenoemde aantekeningen ook van de hand van Ferreris is en de Stedemaagd
voorstelt die onder toezicht van Minerva een boek met opschrift ,SALUS PUBLICA"
ontvangt. In de zaal is een balie aangebracht met gesneden panelen. Van het meubilair
zijn to vermelden : zes fauteuils en twaalf stoelen xviid met op de rugleuning de originele
bespanning met het stadswapen. Voorts een gesneden houten bank xviii, die
helaas in houtkleur is geverfd.
Schepenkamer Ter andere zijde van de burgemeesterskamer en eveneens van daaruit toegankelijk
wordt de schepenkamer gevonden, thans trouwzaal. De wanden zijn ook hier bespannen met velours d'Utrecht, pl. XXXI-6o, dat oorspronkelijk groen geweest kan zijn,
boven een lambrizering, die xviiid gelijk met het aardige deurtje aangebracht zal
zijn. De balie is weer uit de bouwtijd, evenals de schoorsteen met wit marmeren
schouwwangen en een geschilderde justitia-voors telling die bij de decoratie door
Ferreris behoort, evenals het plafond. In een verdiept rond veld ziet men daar de strij d
tussen de machten van Licht en Duisternis, waaromheen kleinere cirkels en ovalen
zijn geprojecteerd met decoratieve vullingen.
Weesmeesters- De kamer van de Weesmeesters, aan de achterzijde van het gebouw gelegen, is volgens
kamer daarin aangebrachte wapens in de jaren 17o 5 -' i o door de toen vigerende weesmeesWandtapijten ters met zijden wandtapijten bekleed, waardoor deze kamer een uitzonderlij ke plaats
onder de vertrekken van het Stadhuis inneemt, pl. XV -29. Uit een rekening van 1710
is bekend dat Alexander Baert de leverancier van de tapijten was (zie G. T. VAN I J SSELSTEYN, De Geschiedenis van de tapijtweverij in de Noord. Nederlanden, ii blz. 897).
De tapij ten stellen bosrijke arkadische landschappen voor, waarin op kleine schaal
scenes met betrekking tot de liefdadigheid en het opnemen van weeskinderen zijn
verwerkt. Boven aan de zijde van de hall zijn de vier wapens ingeweven van Maarten
van Rossum, Reinier Puyt, Frederik de Wit, Willem Poen Oudewagen en Lucas
Westwoud, die van 1705-'10 weesmeesters waren. Aan de lange wand van de kamer
is blijkbaar in het midden van de xviiie eeuw een Lodewijk xv grijs-marmeren
schoorsteenmantel door A. Frauen (N. Ned. Biogr. woordenboek II, 45 5) aangebracht
binnen de oude haardomlijsting, waarboven het 1692 gedateerde schilderij van J. van
Neck (:1: 163 5-1714) geplaatst is met een Caritas voorstelling. Het meubilair van deze
kamer bestaat uit twee fauteuils en zes stoelen, xviid.
Commissie- Ook in de kamer van de Commissie voor kleine rechtzaken vindt men een schoorkamers steenstuk door J. van Neck, waarop de triumf van het recht in beeld wordt gebracht
op vrij zwakke wijze. De kroon in dit vertrek is origineel, xviid.
In de smalle kamer aan deze zijde tegenover het trappenhuis is een derde schoorsteenstuk van van Neck te vinden. Het geeft de Maagd van Enkhuizen weer en
Mercurius, te midden van attributen van handel en zeevaart. Ook in dit vertrek is een
kleine balie met balusters en snijwerk, xviid, aangebracht.
Op de tweede verdieping worden de brandraadkamer en voorts enige vertrekken
gevonden, die thans als plaatselijk Museum dienst doen.
Schilderijen Boven de deur naar de thesaurie hangt sinds 192 5 als bruikleen van het Rij ksmuseum
de Berenjacht door de uit Enkhuizen geboortige Paulus Potter. Het doek groot
305 X 3 3 8 is voluit gesigneerd en gedateerd 1649, doch schij nt door J. W. Pieneman
overschilderd te zijn, (cat. Rij ksmuseum 1921, nr. 1910). Aan de overzij de is in datzelfde jaar een copie naar een portret van P. Potter door B. van der Helst opgehangen,
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origineel in het Mauritshuis. Op het trapportaal hangt een negental ovale familieportretten gesigneerd Thim, XVIIIB, leden van de familie Duivensz voorstellend,
bruikleen van de familie Semeijns de Vries van Doesburgh, uit Wier bezit een bijpassend drietal in het Weeshuis alhier in bruikleen is gegeven. Voorts een ovaal portret
van een lid der familie Semeijns op doek 86 x 66 gem. H. Serin f. 1718, een dergelijk
onbekend vrouwenportret op doek 8z X 66 gemonogrammeerd sys en een anoniem
damesportret, Holl. school XVIIA doek 102 X 72, met opschrift AETATIS 24, 1623.
In de Vroedschapskamer hangen een aantal portretten van leden van Enkhuizer
families, bruikleen van de familie Semeyns de Vries van Doesburgh. In chronologische volgorde zijn bet:
anoniem onbekend mansportret, doek i o i X 72, gem. l.b. AETATIS. SVAE. 29 ANNO 1622 ;
anoniem onbekend vrouwenportret, doek IOI X 71 gem. r.b. AETATIS 24, 1623;
anoniem vrouwenportret, paneel 103 X 75 gem. r.b. AETATIS SVAE 71 : 1 627 ; in de
rechterbovenhoek een wapen met hartschild Mossel;
anoniem mansportret, paneel 83 X 6o met het wapen Semeyns, midden xviie eeuw;
portret van P. v. Loosen, doek 107 X 90, toegeschreven aan J. A. Rotius, (RENCKENS,
Kunsthist. Jaarboek 1949 cat. nr. IOI), pl. XII-23.
portret van Jacob Visser, kapitein der mariniers i 672, doek i i 2 X go, gem. D. V.
Hagen, (waarscbijnlijk Dingeman van der Hagen j I 6 I o -voor 1682) XVIIB.
In de schepenkamer hangen:
een doek, 140 X 225 , toegeschreven aan Abr. de Verwer en de Slag op de Zuiderzee
in I S 73 voorstellende (eigendom van de stad, cf. Jaarverslag Rij ksmuseum 1902) ;
een familiestuk op doek, 15 6 x 214, voorstellende een ouderpaar met zes kinderen,
niet gem.;
een mansportret, paneel 84,5 X 61, voorstellende burgemeester Gerrit Zeegers, gem.
AB VAN DER SCHOOR 1647;
portret van Gerritje Gerritsdr., huisvrouw van Gerrit Zeegers, paneel 84 X 61 gemonogr. AVC. F. met opschrift: OUD 5 5 JAAR 1648;
een anoniem portret, doek 73 X 5 7 van Willem Meinertsz Palesteyn Semeyns, XVIIIB;
portret van Dr. Rhijnvis G. C. Feith, 1816-'78, en zijn echtgenote A. C. de Koningh,
doek 6 5, 5 X 5 3, 5, gem. Scheltema, en na 18 5 2 vervaardigd door Taco Scheltema.
In de commissiekamer een portret ten voeten uit van Cornelis van Loosen, paneel
io8 X 81 xviib, toegeschreven aan H. Doncker.
In de vroedschapskamer hangen de zilveren schilden van het turfdragersgilde, groot
21 X z8, ovaal met gedreven voorstellingen uit dat ambacht in rolwerkcartouches,
XVIIB. Merken : Holland, Enkhuizen, S in een cirkel van 1 679 en een eikel. FREDERIKS,
nr. 248. Op de lijst boven de vier hoekdeuren van de Witte zaal hebben de grote
tinnen stadskannen, xvi, die merkwaardigerwijs om een .houten kern zijn gegoten,
een plaats gekregen pl. X -2o (cf. D. F. LUNSINGH SCHEURLEER in Oudheidk. Jrbk.
XIII, 1 946, blz. 17 en Cat. Tintentoonstelling Delft, 195o). Een der kannen is door
tinpest aangetast. Een vijfde werkelijke kan van enigszins afwijkend model is toegevoegd.
In de hall beganegronds is boven de traptoegang een steep ingemetseld waarop een
overigens in de rekeningen niet voorkomend ambachtsman zijn naam vereeuwigd
heeft : J . Koophen 16 8 8 . Ter weerszij den van deze doorgang en op het trapportaal
zijn enige Lodewijk xv ijzeren lantarens bevestigd. In de hall is voorts een
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gesneden bank geplaatst XVIIIA, waarboven een gesneden lij st met maskers en attributen in rolwerk, een rij m op zekere P. Kroonenbergh omgeeft, XVIIA. Op de portiersloge
staat een houten Justitiabeeld xviii.
Kanon Links voor het Stadhuis heeft een merkwaardig kanon uit i 5 5 z een plaats gevonden,
dat volgens een gedicht van VONDEL, dat weergegeven is op een bord aan de gevel,
pl. X—z 8 in de .slag van Duinkerken in 1622 van een Spaans schip bij een ontploffing
op een Nederlands vaartuig terecht kwam.
blz. 284; A. W. WEISSMAN, Het Roode Paert en zijn maker, in: Bulletin Ned.
Oudheidkundige Bond 191 I, blz. 201 ; G. VAN DOORSLAER, Dix pieces d'artillerie fondues a
Malines et existantes encore, Oud Holland, 1935 , blz. 229.

Literatuur G. BRANDT,

Het, volgens genoemd gedicht „het Roode Paert" genaamde kanon pl. X—i 9, werd
als oorlogsbuit mee naar Enkhuizen gebracht en aanvankelijk op het Prinsenhof bewaard, later voor het Stadhuis geplaatst. Het kanon, van welks type nog slechts enkele
exemplaren bewaard zijn, is 3,20 meter lang en draagt het wapen van Karel v met
diens devies : PLUS OULTRE. Het is gemerkt : OPUS REMIGY DE HALUT, ANNO i 5 5 i, en
stamt uit de bekende geschutgieterij to Mechelen, die zoveel vroeg koperwerk voor
Noord- en Zuid-Nederland leverde. De handvatsels op het kanon worden gevormd
door gekromde dolfijnen, die evenals het wapen en de gehele vorm van het oorlogstuig een welverzorgde indruk geven.
Merkwaardig is de rijk met een opeenstapeling van allerlei attributen versierde lijst
om het paneel met het gedicht van Vondel, XVIIA.
Gevangenis

DE STEDELIJKE GEVANGENIS beyond zich van oudsher achter het stadhuis.

Geschiedenis

Doordat het nieuwe stadhuis in 1688 ongeveer ter plaatse van het oude werd opgetrokken,
bleef deze situatie gehandhaafd. Het gebouw is thans slechts door de tuin van het stadhuis
bereikbaar. Daar het in het begin dezer eeuw ontstellende verzakking vertoonde, is in 1903
een betonfundering aangebracht onder de oostmuur en zijn twee 7 meter hoge contraforten
tegen deze muur geplaatst.

Beschrijving

Het merkwaardige hoge smalle gebouw, pl. XXXV-6 ), dat geheel van baksteen is
opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en gedekt is door een zadeldak tussen
twee topgevels, is vrijwel geheel in de staat, waarin het gebouwd is, bewaard gebleven. De voorgevel bevat op elke verdieping een smal en twee bredere gekoppelde
kozijnen met glas in lood en inwendig van tralies voorzien; in de begane grond zijn
er ramen met roeden ingeplaatst. De achtergevel bevat enige kleine vensters. In de
top die door bakstenen lijsten doorsneden is en vlechtingen langs de kanten heeft,
geeft een luik met halfcirkelvormige ontlastingsboog erboven licht op de zolder.
De gehele westelijke muur is vernieuwd.
Inwendig zijn beganegronds en op elke verdieping twee ruime cellen aangebracht,
vrijwel verstoken van licht en verse lucht, doordat langs de voor- en achtergevels
gangen zijn geprojecteerd, verbonden door een smalle gang langs de oostelij ke muur.
De cellen zijn van zwaar eikenhout getimmerd, deuren en vensters voorzien van
gesmeed ijzeren beslag, gehengen en tralies uit de bouwtijd. Boven de deuren op de
eerste verdieping is het bouwjaar i 6 i 2 gesneden. Men bereikt deze verdieping langs
een wenteltrap tegen de oostmuur; hogerop zijn steektrappen aangebracht, evenals
aan de achterzijde.
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DE WAAG is een rechthoekig gebouw met twee vroeg-renaissance topgevels aan de Waag
Kaasmarkt en de Waagstraat. Het gebouw, dat als plaatselijk museum dienst doet,is Gemeente-eigendom.
Literatuur
G. BRANDT, blz. 17, 107 ; V. blz. 84; N.H. Oudh. i, blz. III e.v.
Het gebouw is volgens BRANDT in i S S 7, volgens de gevelsteen in Y 5 5 9 opgericht ter ver- Geschiedenis
vanging ener in i 3 94 gestichte Waag, die aan de Breedstraat gelegen moet hebben en bevat
behalve de niet zeer ruime weeghal, twee vertrekken waarvan het ene als weegmeesterscomptoir, ook als stadsaccijnshuis dienst deed, het andere, een ruime zaal op de verdieping,
in 1636 aan het toen ingestelde Chirurgi j nsgilde als vergaderplaats werd afgestaan. Na de
opheffing der gilden en het in onbruik geraken van het openbare wegen, kwam het gebouw
enigszins in verval, totdat door particulieren in i 908 het initiatief tot restauratie werd genomen en de Waag benevens de Chirurgijnskamer als bezienswaardigheid hersteld werden.
Vooral aan het interieur werd naar nieuwere begrippen iets te veel vernieuwd.

Het gebouw, fig. i 3, pl. XVI-3 o, is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond
met enige afwijking van de noordgevel. Het opgaand werk bestaat uit baksteen, verlevendigd doornatuurstenen blokjes en boogvullingen in de borstwering en de toppen,
welke laatste in tegenstelling met het overige muurwerk
geornamenteerd zijn met sierlijk gebeeldhouwde renaissance voluten en bekroningen en geflankeerd worden
door vrij gebeeldhouwde figuren van Fortitudo, Caritas,
Fides, Spes en Justitia. Het niet gelede vlak van de lange
gevel wordt verlevendigd door de onregelmatige plaatsing van de vensters, die grotendeels uit de xviie eeuw
dateren. Alleen de door natuurstenen lateien gedekte
vensters van de weegruimte zijn oorspronkelijk, evenals
waarschijnlijk de plaatsing van de vensters van het
weegmeesterscomptoir links, die later van houten kruiskozij nen voorzien zijn. De gelij ksoortige vensters op de
verdieping zullen in 1636 aangebracht zijn, uit welke
periode ook het gekoppeld deur- en vensterkozijn van
de weeghal dateert. De oorspronkelijke indeling van het
bovendeel van de gevel, die wellicht met de rythmering
van de borstwering door middel van uitgegronde pilasters op kopjes en vrijstaande beelden erboven, samenFig. 1 3 . Enkhuizen. Waag
hing, is door de plaatsing van deze vensters verstoord.
De gevelsteen met een berme en z 5 5 9 werd tussen twee dier kozijnen ingeklemd.
De korte gevel heeft in de xviie eeuw eveneens belangrijke wijzigingen ondergaan
door het aanbrengen van de hoge deurkozijnen en een houten kruiskozijn in het
midden op de verdieping. De deurkozijnen zijn blij kbaar destijds verhoogd om het
uitrijden van de weegjukken mogelijk te maken, hetgeen door middel van een boven
de balklaag aangebracht mechaniek bewerkstelligd werd; de laatste moerbalk van de
eerste balklaag moest daartoe verwijderd worden.
In de geveltoppen die door een aediculum met fijn gebeeldhouwd fries bekroond
worden, valt het motief van de ver uitspringende gebeeldhouwde koppen in een
ruitvormig veld op als karakteristiek voor de vroeg-Renaissance stijl.
Reeds uitwendig spreekt de verdeling der ruimten van het inwendige, waarbij de
rechterhelft voor weeghal wordt gebruikt en de linkerhelft boven een kelder een
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vertrek heeft, dat van de straat of langs een trapje rechtstreeks te bereiken is, en ook
binnendoor communicatie heeft met de weeghal. Hier zetelden oudtijds de weegmeesters. De nieuwe schouw tegen de zuidmuur werd bij de restauratie aangebracht.
In de weeghal hangen de schalen aan jukken met gesneden maskers, welks gewicht
via de moerbalken, overgebracht wordt op de muren, waarvan de achterste zware
uitmetselingen heeft.
Op de verdieping wordt een ruime zaal gevonden, langs een spiltrap bereikbaar en
evenals het beneden vertrek door een balken zoldering gedekt, met gepeerkraalde
sleutelstukken. Boven de weegruimte is een klein vertrekj e afgeschoten met een
eikenhouten betimmering met wandkastjes en met vegetabiel ornament beschilderd.
Op de ruiten zijn wapens gebrandschilderd met de volgende onderschriften : MR.
EVERHARD HIDDING, CHIRURGIJN VAN 'T COLLEGIE TER ADMIRALITEIT EN MEDE EERSTE
OVERMAN VAN 'T COLLEGIE AO 1 640 ; MR. OTTO ROELOFS STADTS CHIRURGI JN ENDE MEDE
EERSTE OVERMAN DESER COLLEGIE AO 1640; MR. JACOB NIEULANDT CHIRURGIJN VAN
S. ANTONIS HOFF REGEERENDE OVERMAN AO 164(?)o. Het wapen bij deze naam werd

eerst bij de restauratie toegevoegd. Bij het vierde wapen, dat niet meer dan een huismerk is, ontbreekt de naam. Ter weerszijden van dit kamertje zijn twee smalle vertrekj es, waarin o.a. de kabels lopen om de weegschalen naar buiten te rijden.
De aankleding van de grote zaal is aangebracht door het Chirurgijnsgilde en bij de
restauratie merendeels vernieuwd.
Ouder en ongetwijfeld uit de bouwtijd is de raveling boven de schoorsteen met
herhaald laatgothisch afschuiningsmotief (vgl. O. I. Pakhuizen en Westerstraat 94,
fig. 22). De schouwlijst is veel jonger en draagt behalve het jaartal 1775 en de
namen JACOB SCHILD, JACOB BALJUW, EYSBERT HOOGLAND, JAN GLANDORP PRAESES,
de spreuk : OMNIBUS HIC MUTAE PRAECELLUNT ARTIBUS ARTES. De vierkante katheder
en het achterschot zijn versierd met vlakke pilasters en getoogde panelen; langs het
klankbord en het demonstratiebord, dat tussen korintische halfzuilen is gevat, lopen
gestoken friezen. Het wandkastj e aan de andere zij de van de zaal is geschilderd met de
figuren van Hippocrates en Galenus ter weerszijden van een geraamte. In de ruiten
van de vensters welks dagkanthoeken op sierlijke wijze afgeschuind zijn, zijn de
wapens van diverse overmannen en dekens aangebracht, met de volgende inschriften:
I : C.D.E., gemonogrammeerd, 1639; D. GUILHELMUS MASQUARDUS CIVITATIS ET COLLEG.
RERUM MARITIM. MED. ORD. PRAESES CAMERAE 1639; MR. JACOB GARDIJN REGERENDE
OVERMAN AO 1641 ; MR. BALTHASAR VAN RENSEN CHIRURGIJN MEDE EERSTE OVERMAN
DESER CAMERE. 2 : 1639 MR. PIETER WIJNBOUTS ORD. R. SIRURGI JN VANT GASTHUYS
RGERD. DEECKEN; voorts drie glazen zonder inschrift en 3 : MR. MEYNERT JACOBSZ
SPANHEEMER CHIRURGIJN REGEREND OVERMAN 1639; MR. FREDERYCK POORT CAP.
GEWELDIGE VANT NOORDERQUARTIER VAN WEST FRIESLANDT REGEREND OVERMAN,

1639; en twee glazen zonder inschrift., 4: MR. HERMAN STOFFELSZ CHIRURGIJN ANNO
1639, MR. PIETER JACOBSZ DOGGER CHIRURGIJN ANNO 1654 en twee glazen zonder
inschrift. Een en ander is bij de restauratie aangevuld, vgl. N. Holl. Oudheden.
Koggenhuis

HET KOGGEHUIS, Westerstraat 40, is tot omstreeks 1930 de zetel van het Drechterlands Polderbestuur geweest. Tot dat jaar was het een gaaf ruim herenhuis met
een brede bakstenen gevel, welks grote vensters door roeden verdeeld waren en
welks ingang in het midden met snijwerk aan het kalf en de deurposten, alles xvlllc,
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versierd was. In i 93 3 werd het pand tot winkelhuis verbouwd en van een glaspui over
de voile breedte voorzien. Het bovendeel bleef behouden en vertoont thans nog de
ordonnantie van de gevel met het brede middenrisaliet en de geblokte hoekpilasters,
waarboven de geprofileerde kroonlijst verkropt is. Op de kroonlijst zijn gesneden
consoles aangebracht, erboven een. groot natuurstenen opzetstuk met Lodewijk xv
lofwerk, geflankeerd door vlampotten boven de hoekpilasters.
Het enige nog bewaarde Gildehuis is het BAKKERSGILDEHUIS in de St. Jansstraat 9, dat een eenvoudige bakstenen topgevel XVIIA bezit; de pui is gemoderniseerd. Boven de houten puilijst en het fries waarin twee voluutstenen op de hoeken
en een gevelsteen met stadswapen in het midden gevat zijn, verrijst de verdieping,
die door een tweede fries tussen een houten balk en een stenen waterlijst gevat, bekroond wordt. Tussen de vensters wijst een grote gevelsteen met een gekroonde
bakkersoven op de bestemming van het huis. De ontlastingsbogen boven de vensters
zijn geblokt en dragen een masker-sluitsteentje.
De hoge trapgevel heeft natuurstenen dekplaten en een lange toppilaster die op een
kopje rust; eronder een derde gevelsteen met het stadswapen. De gave achtergevel
van blonde baksteen is versierd met vlechtingen van rode steen.

Bakkersgildehuis

De voormalige STADSHERBERG is een zeer vervallen gebouw, dat op een door
bruggen met de buitenste strook vaste wal verbonden eiland is gelegen, buiten de
wallen, bij de oude toegang van de stad van de zeezijde af, pl. XI V-z 7. Het muurwerk
is geheel gepleisterd ; aan de zuidzij de geven oude j aartalankers het bouwj aar i 5 98 aan.
De ingang aan die zij de is veel later, XVIIIB omtimmerd. Inwendig zijn boven kelderruimten links de gelagkamer en rechts woonruimten aangebracht, alle sterk vertimmerd binnen de oude constructie met korbeels en muurstijlen.

Stadsherberg

KERKELIJKE GEBO UWEN
DE HERVORMDE WESTER- OF GOMMARUSKERK is in het westelijk deel
der stad gelegen, met de lengteas evenwijdig aan de Westerstraat en wordt omgeven
door een smal ommuurd kerkhof. Aan de oostzijde van de kerk bevindt zich de
oorspronkelijk vrijstaande, houten klokketoren op stenen onderbouw, die later door
de kleine kosterswoning met de kerk verbonden werd. De kerk is eigendom van
de Hervormde Gemeente, de toren van de Gemeente Enkhuizen.

Westerkerk

G. BRANDT, blz. 24; Oudh. en Gest. II, blz. 3 6 I ; VAN MIERIS, Iv, 65 I ; VAN DER AA, Iv, biz. 2 I I ; Literatuur
J. F. ALLAN, De stad Enkhuizen en hare geschiedenis, 18 S 6 ; Verslagen omtrent 's Rijks Oude
Arch ieven 1892, biz. 232 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 74; E. H. RI J KENBERG in Bijdr. Bisdom
Haarlem 36, 191 5 , biz. 392 ; A. LOOSJES in Buiten 19 18, blz. 486 ; Gen. en Herald. Gedenkw.
VII, blz. 3 I ; D. BROUWER, Beschrijving van de S. Gommarus- of Westerkerk en de S. Pancras-

of Zuiderkerk to Enkhuizen, 1949.
Schetsboek OLTMANS in verz. Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Het westelijk deel van de tegenwoordige stad is kerkelijk tot de Hervorming zelfstandig
geweest onder de naam Gommerskarspel.
In de rekeningen van het Henegouwse Huis (Uitg. Werken Hist. Gen. iiie serie, nr 5 4,
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II, blz. 9) komt het kerspel in i 311 voor. In i 3 22 wordt een pastoor van Gommerskerspel
genoemd (P.L.MULLER, Regesta Hannonensia, 's-Gravenhage, i 88z, blz. i I o).
RI J KENBERG vond bovendien reeds in 1204 een pastoor vermeld, zodat in die tij d de kerk een
zelfstandig bestaan moet hebben gehad. Volgens VAN HEUSSEN EN VAN RI JN bestond er in I 3 83
een vicarie op een altaar in de Gommerskerk. De bouw van de thans bestaande kerk gaat
evenwel niet zover terug. In een voor die tijd vrij uitvoerige bouwgeschiedenis, vermeldt
G. BRANDT in zijn Historie van Enkhuizen dat men volgens sommige bronnen in 1427 begon de
kerk te bouwen ; andere bronnen noemen volgens hem I 3 5 I en i 3 70. Een stuk uit het stadsarchief (cat. nr. 477) bevat een renteregister uit 1431, waaruit blijkt dat de kerk reeds toen vele
landerijen bezat. Volgens BRANDT werd de kerk terstond driebeukig aangelegd en bouwde
men van het Oosten of vijf traveeen diep voort; bij dit koor zou een transept aansluiten. In
1443 zou men dit plan echter gewijzigd hebben en werd ,,rechtuit getimmert" tot de noorden zuiddeur, waarna de bouw, voorlopig gestaakt werd. Aanvankelijk zou volgens BRANDT
het plan bestaan hebben op de kruising, of ter plaatse waar deze geprojecteerd was, een toren
op te richten ; de fundamenten moeten volgens dezelfde bron reeds gelegd zijn geweest, toen
men het plan opgaf, en zich tevreden stelde met een kleine dakruiter boven het middenschip. Bij een herstelling aan de kap, die volgens de rekeningen in 1737—'40 plaats gehad
moet hebben, werd het torentje verwij decd ; slechts enkele aanwijzingen in het houtwerk
geven thans de plaats aan waar het gestaan heeft.
Van de geprojecteerde grote kruistoren moet alweer volgens Brandt een geschilderde voorstelling bij de oostelijke deur gehangen hebben. De voltooiing van de kerk zou in 1462 volgens
anderen later, zelfs in I 5 19, plaats gehad hebben; in i 5 6o kwam de noordzij de van de kerk
in de steigers (Sted. Archief nr. 47) en het westelijk deel van de kap werd ook eerst in dat
jaar beschoten.
De bouw van het houten klokhuis had in i S 19 plaats. Volgens VAN DER AA ZOU in 1609 een
verhoging hebben plaats gehad.
Restauraties van de kerk vonden in ongeveer 1910 plaats, inhoudende vernieuwing van de
harnassen en dagkanten van sommige vensters. Een algehele restauratie is sedert 1949 in
uitvoering, onder leiding van architecten J. de Meyer t en D. Fledderus.

De kerk, fig. 14a —d, pl. XXIII-44, bestaat uit drie buitengewoon diepe, even brede
beuken, gescheiden door natuurstenen zuilen en gedekt door houten tongewelven. Aan
de oostzijde wordt de kerk over de voile breedte der drie beuken gesloten door een
driezij dige ondiepe koorsluiting, tegen welks hoeken slanke traptorentj es verrij zen, pl.
XIX-3 7. Tegen de eerste travee aan de zuidzij de is een doopkapel opgetrokken. Het
sobere muurwerk wordt geschoord door steunberen, die op de hoeken overhoeks
staan en wordt doorbroken door hoge spitsbogige vensters. Om een ruime lichttoevoer in het inwendige te verzekeren werden de oost- en westgevels van smalle toppen voor zien, waardoor de vensters aanzienlij k hoger konden worden. Aan de zuidzij de leveren deze topgevels met de traptorentjes en het portaal, dat in 1603 toegevoegd werd, een schilderachtig aspect. De zuidelij ke wand van de kerk wordt verlevendigd, behalve door de genoemde doopkapel, door een tweetal aanbouwen met
topgevel, waarvan de ene boven het portaal de kerkeraadskamer en de andere boven
een tweetal vertrekj es de librij e bevat. Een klein portaal aan de noordzij de van de kerk
vermag nauwelijks de eentonigheid van deze lange wand te verbreken. Aan de westzijde is reeds vrij vroeg een portaal aangebouwd, dat door latere verhoging en afdekking met een schilddak een wat stroeve blokvorm kreeg.
Materiaal De kerk is geheel opgetrokken van baksteen, slechts afgewisseld door natuurstenen
blokken aan de hoeken van het merendeel der steunberen en aan de vensterneggen
van de zes westelijke traveeen. De hoekblokken ontbreken aan de zesde steunbeer
aan noord- en zuidzijde; deze is aan de buitenzijde van een bemetseling voorzien
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bestaande uit machinale steen. Het formaat der oude baksteen bedraagt aan de vijf
oo stelij ke traveeen 4, 5 X 2 1-22,5 ,1 o lagen s 9 ; aan de zes westelijke traveeen varieert
het tussen 4,5 5 , 5 x z z— z 3 ,5 , I o lagen 6o-6i . De muurdikte beloopt 67-7 i . De steen
van de doopkapel heeft een afwijkend formaat : 5,5-6 X 22,5-24,5, I o lagen 6i ; het
muurwerk is daar onder de waterlij st doorregen met lagen natuursteen. De waterlij st,
die langs de gehele kerk ononderbroken langs muren en steunberen loopt, met uitzondering van de zesde steunbeer, bestaat aan de noordzijde uit natuursteen, aan de
zuidzijde uit baksteen welke bij een vroegere restauratie met cement bepleisterd is.
De vensters der noord- en zuidwand hebben alien een eenvoudig kwarthol profiel.
De oostelijke koorvensters, hebben iets rijker profielen, die gevormd zijn uit een
samenstelling van hollijsten. Het zuidelijke koorvenster heeft een gedetailleerde
natuurstenen tracering, die weliswaar bij de restauratie in de vorige eeuw vernieuwd
schijnt, doch blijkens een schets van OLTMANS in 184 5 reeds in die vorm aanwezig
was. Ook de vensters in de portaaluitbouwen aan zuid- en westzijde hebben fijner
gedetailleerde profielen bestaande uit een hol en een kraal. De flamboyante tracering
van het venster in het zuiderportaal schijnt evenals het zuidelijk koorvenster naar
oude gegevens vernieuwd to zijn. De vensters in de westgevel zijn geflankeerd door
smallere iets dieper doorgetrokken nissen. De waterlijst die langs de afzaten van
nissen en vensters loopt, krijgt daardoor een rechthoekig verhoogd beloop; daaronder beyond zich oorspronkelijk in elke beuk een ingang. Slechts de middelste is
behouden. Het venster er boven is gedicht ; de topgevel is bemetseld. De overige
toegangen tot de kerk bevinden zich in de vierde travee aan de noord- en zuidzijde
en zijn evenals die aan de westzijde van iets jongere voorgebouwde portalen voorzien. De waterlijsten lopen steeds rechthoekig om. De ingang aan de oostzijde is
datum.
blijkens de plaats en het profiel rond de deur van nog j
Het inwendige van de kerk wordt in drie beuken gedeeld door twee rijen natuurstenen kolommen, op achtzij dige basementen, die door middel van smalle bladkapitelen de eveneens natuurstenen scheibogen dragen. De drie door G. BRANDT In zijn
kroniek genoemde bouwperioden tekenen zich duidelijk of door de verschillende
afmeting der traveeen, het materiaal der zuilen en de vorm der kapitelen. De eerste
vier schiptraveeen zijn onderling ongeveer gelijk van spanning, 5 ,40-5 ,6o evenals de
vijf koortraveeen van 3,8o, waarbij zich aan de sluiting een diepere travee in het
middenschip voegt van 5 ,40. Deze twee groepen worden verbonden door twee traveeen van zeer ongelij ke afmeting t.w. de vijfde van 4, 20, en de zesde van 6,40.
De zuilen bestaan in het schip uit Bentheimersteen, in het koor afwisselend uit
Bentheimer- en Ledesteen; de vierde en vijfde kolom bestaan beide uit Ledesteen.
Dezelfde groepen laten zich onderscheiden in de kapitelen, doordat die van het koor
die met bladachtig ornament versierd zijn, afwisselend door middel van een ring
of een smalle lijst met de schacht verbonden zijn; de kapitelen van de vierde en
vijfde kolom hebben een geprofileerde lijst als overgang pl. XVIII-3 5 . De meer
westelijke kapitelen hebben rozetvormige decoratie pl. X VIII-3 6 ; de ring is met het
kapiteel verbonden.
De muren van de noord- en zuidwand zijn geleed door brede pilasters die de muurstijlen van de kapconstructie opvangen. In de zesde muurdam zijn aan de noordzowel als aan de zuidzijde resten van dwarsmuren blijven staan, die door een bouwnaad aan de westzijde met het muurwerk verbonden zijn.
-
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Fig. 14a. Enkhuizen. Westerkerk. Lengtedoorsnede.

Fig. I4b. Enkhuizen. Westerkerk. Plattegrond.
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Fig. 14c. Enkhuizen. Westerkerk.
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Fig. 14d. Enkhuizen. Westerkerk. Details.

Evenals aan de westgevel uitwendig, worden de vensters aan de oostelijke muur
inwendig door nissen geflankeerd, ontstaan door brede muurverzwaringen, die evenwel geen constructieve delen van de kap dragen. Het middenvenster is gedicht.
Het muurwerk is in de eerste travee aan de zuidzijde doorbroken ten behoeve van de
doopkapel, waarboven een nis is aangebracht in plaats van een venster.
Tenslotte is aan de noordzijde opmerkelijk het kleine wenteltrapje dat in de muurdikte op de scheiding van de vierde en vijfde travee is aangebracht en ter halver
hoogte van het venster naar het voormalige kleine orgel uit i 5 5 7 voerde.
In de oude eiken bekapping van de kerk zijn enkele waardevolle aanwijzingen voor
de bouwgeschiedenis te vinden. De bekapping van de vier westelijke traveeen onderscheidt zich door het materiaal enigszins van de overige gedeelten en is boven de
scheiding van de vierde en vijfde travee tij delij k afgeschoten geweest, wellicht tot
15 6o (cf. G . BRANDT) . Een tweede bouwnaad is twee traveeen verder oostwaarts
te onderscheiden, waar de kap van het koor begint. De zesde travee is door een
tussenspant, waarmede een tussenrib in het houten tongewelf correspondeert, in
tweeen gedeeld. In de middenbeuk zijn in diezelfde travee de sporen van het in 1740
verwijderde daktorentje terug te vinden.
Tegen de kerk zijn de volgende portalen e.d. opgetrokken, die met de bouw van de
kerk slechts zijdelings samenhangen; de indeling van de muren en vensters gaat
achter de portalen regelmatig door.

Kap
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Aan de noordzij de een vierkant portaal van baksteen met natuurstenen blokken aan
de overhoeks gestelde steunberen en langs de korfbogig gedekte ingang, en gedekt
door een met leien belegd tentdakje, xvi. Aan de westzijde zijn moeten van een
gedicht venster en een spaarnis (?). De ingang is van een gedetailleerd profiel voorzien, waarvan de helft in de korfboog omloopt, het voorste gedeelte in een hoger
opgaande boog opgenomen wordt. Inwendig heeft het portaal een ziende kap op
korte muurstij ltj es .
Westportaal Het westelijke portaal kan ongeveer uit dezelfde tijd dateren doch is later, xvii, met
een verdieping verhoogd en met een schilddak gedekt. Het bestaat uit baksteen van
20,5-21 X 4,5 5 , 10 lagen 57. Oorspronkelij k had dit portaal een dergelijk uiterlijk
als het zuiderportaal met een topgevel en een wolfdak aan de achterzijde. In de
zuidelijke hoek tegen de kerkmuren is een gemetselde traptoren aangebracht. Het
muurwerk wordt aan de noord- en zuidzijde en op de hoeken geschoord door steunberen met natuurstenen hoekblokken. Ook de dagkant van de ingang en het daarboven aangebrachte venster is van natuurstenen blokken voorzien en is met een diep
holprofiel gedetailleerd. De deur heeft later een eenvoudige houten omlij sting,
xviiid of XIXA, gekregen; de natuurstenen tracering van het venster is nieuw aangebracht, wellicht, evenals die aan de koorsluiting, naar een bestaand voorbeeld. De
verhoging van het portaal moet XVIB—XVIIA hebben plaats gevonden; oude kruiskozij nen en luikjes uit Bien tijd zijn gespaard. Het gebouwtje bevat op de eerste
verdieping de windkamer van het grote orgel.
Zuidportaal Van de beide aanbouwen ten zuiden, pl. X VIII -3 4, is de meest westelij ke de oudste en
als portaal gebouwd in laat-gothische stijl, xvi. Het portaal is drie traveeen diep
opgetrokken ter breedte van de gehele vierde schiptravee, in het verlengde van welks
steunberen de muren zijn gebouwd. Zij bestaan uit baksteen 5 5 , X 22-23, io lagen
6i, ter volle hoogte doorregen met banden natuursteen om de zeven a acht lagen,
met uitzondering van de oostelijke muur die van ander baksteenmateriaal is opgetrokken. Aan de westzijde is een brede, lage, door een korfboog gedekte ingang
door een breed holprofiel omgeven. De waterlijst loopt rechthoekig met een flinke
verhoging om de poort been en langs de afzaat van het grote spitsboogvenster. Het
profiel van de waterlij st is op de hoeken rechthoekig doorgestoken. De flamboyante
tracering is ook bier vernieuwd. Inwendig is ter halverhoogte van het venster een
kamer ingebracht. (Inventaris, zie b1z. 5 4). De oude kap is boven het moderne
plafond intact en rust met trekbalken op natuurstenen kraagstenen.
Librije Tegen de oostelijke muur van het zuiderportaal is een tweede aanbouw opgetrokken,
die de librije bevat, pl. X VIII-3 4. Het gebouwtje is opgetrokken uit baksteen in kruisverband verwerkt, en doorregen met natuurstenen banden, uit welk materiaal ook de
neg- en boogblokken en de met forse voluten krullende deklij step van de topgevel
bestaan. Begane gronds zijn de toegangsdeuren en een tweelichtvenster overspannen
door eenmaal geprofileerde rondbogen; het drielichtvenster op de verdieping is overspannen door een Tudorboog en geflankeerd door de kleine getoogde vensters die
karakteristiek zijn voor Enkhuizen en andere Zuiderzeestadj es ; in de top een oeuilde-boeuf. Het inwendige bevat beganegronds een ruimte, het z.g. stortkamertje,
alleen toegankelijk van buiten af; de boekerij bevindt zich op de verdieping, zie blz. 5 i
Oostportaal Aan de zuidoostzijde van de kerk is in 16o3 een rijk met natuurstenen banden en
ander reliefwerk versierd portaal opgetrokken, dat juist in de as' van de Westerstraat
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staat en daardoor van verre de aandacht trekt, pl. XIX-3 7. Het portaal vertegenwoordigt in rij ke uitvoering het vroeg xvrie eeuwse geveltype met klimmende
pilasters (cf. Westerstraat 7, Westerstraat i i6). De door een nog gothiserende ge
profileerde Tudorboog gedekte ingang wordt geflankeerd door pilasters met verdiepte
velden, die een met rozetten en diamantkoppen versierd hoofdgestel dragen. De topgevel die geheel doorregen is met even uftstekende natuurstenen banden verjongt
zich in twee treden, besloten tussen uitgegronde pilasters; in de hoeken bakstenen
voluten. In de as van de top is dicht boven het hoofdgestel een driezijdig fronton
gevat; de top draagt een lange pilaster op kopje.
De kosterij (i 600) is als woonhuis aan de Westerstraat beschreven; zij is later, xviii,
achter de toren en langs de noordoostzijde van de koorsluiting uitgebreid.
Het smalle kerkhof wordt aan de noordzijde omheind door een laag muurtje, waarin tussen twee zware hekpijlers met bolvormige bekroning en kleine engelkopjes,
xvii, een eenvoudig hek is gevat.
Wegens de afmeting der traveee-n, de bouwnaden in muren en bekapping, het onderscheid
in materiaal en vorm van zuilen en kapitelen en het al of niet aanwenden van natuurstenen
negblokken aan de vensters, zijn drie bouwperioden te onderscheiden, waarvan die van het
koor de oudste is. De sluiting der drie beuken met drie zijden van een veelhoek heeft in Nederland een parallel in de fundamenten van de koorsluiting van de Janskerk te Gouda die voor
1 48 5 tot stand gekomen moet zijn. (Zie L. J. ENSING in Vijfde Verzameling Bijdragen Oudheidkundige Kring "die Goude" 1 947, blz . 99 en i o i ).
Het plan tot de bouw van een dwarspand liet zijn sporen na aan de zesde steunbeer die niet
als steunbeer is gebouwd, doch een overblijfsel is van een oostelijke dwarspandmuur, waardoor ook de inwendige muurrest wellicht verklaard kan worden. De bouwnaad bij de zesde
steunbeer wijst op een tweede periode, waarin de twee volgende traveeen ontstonden, die
zich in enkele opzichten van de andere onderscheiden. Wellicht waren de fundamenten voor
het dwarspand reeds gelegd, waardoor de afwijkende maten der traveeen verklaard zouden
kunnen worden. De vier westelijke schiptraveeen vertegenwoordigen vervolgens de derde
grote bouwperiode. De door G. BRANDT genoemde perioden tekenen zich aldus inderdaad
in het gebouw af; of de door hem genoemde data juist zijn valt echter te betwijfelen. De
hoog opgetrokken vensters in de koorsluiting, welker dagkanten een breed holprofiel vertonen en die gevat zijn in uiterst gereduceerd muurwerk van een topgevel, wijzen op een
ontstaan sedert de tweede helft van de i 5 e eeuw. Van de genoemde data zou hoogstens
1519 voor het voltooien van de kerk Quist kunnen zijn. De westgevel moet in ieder geval,
geruime tijd voor i 5 47 gereed zijn geweest, toen het orgel ertegen geplaatst werd en
daartoe een venster gedicht werd. Het enige directe bericht over steigerwerk aan de noordzijde in z 5 6o kan betrekking hebben op het portaal.
Na de voltooiing van het muurwerk is de doopkapel toegevoegd, welks muurwerk koud
tegen de zuidelijke muur en de hoeksteunbeer staat, doch die in het plan was opgenomen, daar
in die travee geen venster werd aangebracht. In de loop van de xvie eeuw werden vervolgens
aan de noord- en zuidzijde en voor de westgevel portalen gebouwd. De librije is kort na 1614
toegevoegd (zie blz. 5 4), het oostelijk portaal in i 603. Vernieuwing van inwendig houtwerk
had in i 5 98 en meermalen aan het einde van de xviie eeuw plaats, blijkens jaartallen op
de korbelen e.d. aangebracht.

Ten Oosten van de kerk staat een houten klokhuis dat eigendom is van de Gemeente
Enkhuizen. Deze grotendeels houten klokketoren die aanvankelij k geheel vrij ten
Oosten van de kerk stond, rust op een stenen onderbouw, die in i 877 gepleisterd is en
van een pilasterstelling is voorzien, naar analogie van de in de xixe eeuw vernieuwde
houten bekleding van de bovenbouw. In het inwendige en aan de door aanbouwen
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begrensde achterzijde is te constateren dat het muurwerk van de onderbouw oorspronkelij k uit baksteen bestond (22-23 X 5 , o lagen 62) met lagen natuursteen doorregen
en dat oorspronkelij k aan de noordzij de een door een korfboog gedekte toegang en een
later gedicht venster aanwezig waren. Ook aan de zuidzijde waren in de benedenbouw vensters aangebracht. Op de stenen onderbouw rust het gebint van de klokkestoel dat grotendeels oud is en uit de bouwtijd kan dateren, die door BRANDT Op I 519
gesteld wordt. Volgens VAN DER AA zou de toren in 1609 verhoogd zijn, hetgeen kan
berusten op een jaartal dat boven in het houtwerk gesneden is. Het gezwenkte vierzij dige tentdak is met koper belegd.
Klokken In de toren hangen twee klokken, waarvan de ene geen opschrift heeft en wellicht
identiek is met de uit de xvie eeuw daterende klok, die uit de Zuidertoren in i 604
hierheen is overgebracht; de tweede draagt het opschrift : ANTONY WILKES ME FECIT
ENCHUSAE A ° i 65 7 en : ROEMER KANT, PIETER SEMEYNS, PIETER HILBRANDTS VIS, MR.
ADRIAEN JONKNECHT.
Koorhek

Het belangrijkste bezit van de kerk is het buitengewoon fijn en rijk gedecoreerde
eikenhouten koorhek uit 15 42 dat een der opvallendste monumenten van de vroege
Renaissance in de Nederlanden vormt.

Literatuur G. BRANDT, blz. 194; D. BIERENS DE HAAN, Het houtsnijwerk in Nederland, den
blz. I I 7 ; J. S. WITSEN ELIAS, Enige opmerkingen over de kunst van Jan Terwen,

Haag 1921,
in : Handelingen van het 4e Congres voor Alg. Kunstgeschiedenis Gent 1938, blz. 3 i ; dez., Koorbanken,
Koorhekken en Kansels, Amsterdam 1946 (serie De Schoonheid van ons land) blz. S 2.
Over het ontstaan van het hek zijn geen documenten voorhanden. Slechts is bekend dat de
oorspronkelijke koperen spijlen in i S72 versmolten werden en door houten vervangen. De
tegenwoordige spijien van xixe eeuwse factuur bestaan uit een metaalalliage.

Beschrijvin g

Het zes traveeen brede hek, pl. XX en XXI-3 8, 3 9, 40, 41, staat op de scheiding
tussen de zevende en achtste travee van de kerk, daar waar door een verhoging van
ongeveer 6o cm in de vloer van de kerk het begin van het hoogkoor wordt aangegeven. Het hek staat op de rand van deze verhoging, zodat onder de voorzijde een
houten plint is aangebracht. In de tweede travee van beide zij den is een deur gezaagd.
In het ornament is het j aartal i 542 verwerkt en onder aan de laatste travee ten zuidzij de, waarvan het paneel geen snijwerk meer draagt, is bovendien het jaartal z 5 72
te lezen.
Het hek is samengesteld uit een borstwering, een spijlenzone, en een kroonlijst, en
wordt door pilasters, waarmede verkroppingen in de borstwering en de kroonlijst
corresponderen, in zes traveeen gedeeld. De kapitelen der pilasters vertonen aan de
voorzijde viermaal de naar boven gezwenkte voluut die in de franse Renaissance
gaarne gezien is ; de drie overige kapitelen zijn uit putti samengesteld.
De middenzone van het hek heeft figuraal beeldhouwwerk en wordt daarom eerst
beschreven. Elke travee is afgesloten door een halfcirkelvormige schelpnis waarin
aan de voorzijde in zeer hoog relief de zittende figuren van de vier evangelisten met
bun symbolen zijn gesneden, pl. XX-3 8 en XXI-4o, flankerend de halffiguren van
God de Vader en van Mozes. Het vroeg-renaissance motief van in omlijsting gevatte uitstekende koppen is bier tot een figurale voorstelling uitgegroeid, waarin
de Evangelisten door verschillende typering persoonlijk gekenmerkt zijn. Alle andere
onderdelen van het hek zijn met louter decoratief snijwerk versierd, bestaande uit
ranken tot arabesken verwerkt; slechts op de smalle pilasters wordt men door het
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motief van schuin hangende schildj es op de loodrecht of hangende middentwij g van
het bladwerk, meer aan de grotesk-motieven herinnerd. Het arabeskenornament kenmerkt zich door grote spankracht zowel in de vegetatieve elementen als in de meer
figurale onderdelen, zoals putti, hermen en busten, die met name in de panelen van het
basement in iets hoger relief uit het bladwerk naar voren komen. Van links naar
rechts zijn de volgende motieven daar aangewend : gevleugelde vrouwelijke halffiguren met eenhoornkoppen en vogels ; bacchanten met attributer van de wijn en
de overvloed; vogels, halffiguren van dolfijnen en een sater die een cartouche met
het j aartal 15 42 draagt, pl. XX-3 9 ; halffiguren met een mansbuste in een krans
tussen dolfijnen en leeuwenkoppen; halffiguren met een vrouwebuste in een krans
tussen ramskoppen.
Van het ornamentale snijwerk boven de spij len zijn de kleine twee aan twee toe- en
afgewende bolle engelkopjes opmerkelijk, diein de rand onder de schelpnissen zijn
aangebracht. In de zwikken boven de nissen zijn de in de franse Renaissance geliefde
gevleugelde victorien voorgesteld. Het verkropte kroonlijstfries draagt fijne arabesken-motieven. De achterzijde is veel eenvoudiger uitgevoerd. Het ornament beweegt zich uitsluitend over de pilasters en in de bekronende zone boven de spijlen.
De boogvullingen boven de spij len zijn aan deze zijde met louter ornamentaal relief
versierd zonder gebruik van vegetabiele ranken. De ook bier zeer goed gesneden
versiering bestaat van links naar rechts uit : een door putti gedragen krans met een
mansbuste ; een door putti met wapenschilden gedragen krans waarin een dansende
putto, het wapen van Karel v compleet met kroon, zuilen, schriftlinten met Plus
Oultre en leeuwen als tenanten; schilddragende putti met een ruitvormige list waarin
een vrouwefiguur; schilddragende putti met een krans waarin een vrouwebuste op
de rug gezien. De kapitelen hebben alle de normale Ionische voluten met uitzondering van het meest linkse dat naar boven krullende voluten heeft.
.

Het snijwerk van het hek is, niet in het minst wegens het ongeveer gelijktijdig ontstaan,
te vergelijken met de decoratie van de koorbanken te Dordrecht in de Grote Kerk, die
van i S 3 8 -'42 door Jan Terwen gemaakt zouden zijn. Hoewel overeenkomst aan te wijzen
valt, is het niet mogelijk dezelfde hand te herkennen. Het decoratieve werk heeft te Enkhuizen zozeer de overhand, dat vergelijking met de figurale voorstellingen te Dordrecht
hachelij k wordt. Vergelij king met de decoratieve onderdelen te Dordt leidt tot het herkennen
van dezelfde elementen der decoratie en dezelfde relieftechniek ; het ornament is echter to
Enkhuizen minder luchtig uitgevoerd, en iets nadrukkelijker getekend dan te Dordrecht.

Voorts bezit de kerk een eikenhouten preekstoel met perspectivische voorstellingen
op de zeszij dige kuip, en een achterschot, gedateerd i 568, pl. XXII -42 . Het baldakijn
boven het grote klankbord is het oorspronkelijke klankbord, dat later hoger is aangebracht en als bekroning van het xviie eeuwse vlakke klankbord is aangewend.
De kuip wordt gedragen door zes hermenfiguren die overgaan in sleufbandvoluten.
Op de zijden van de kuip zijn in perspectivische ruimten de evangelisten schrij vend
voorgesteld; in het midden Johannes de Doper, predikend. Langs de bovenrand
loopt een goed gestoken fries. Het achterschot stelt tussen twee hermen de tafelen
der wet voor; waarboven een Mozesfiguur uitrij st. Het xviie eeuwse klankbord is
eenvoudig geprofileerd en verbreekt enigszins de samenhang van de kuip met de
oude bekroning. Deze bestaat uit twee verdiepingen, waarvan de benedenste zeer
gedrukte korfbogen heeft, neerkomend op hangkapitelen en bekroond door drie-
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hoekige tympaans met uftstekende koppen en de bovenste daarentegen slank van
verhouding is met rondbogen, bekroond door dergelijke tympaans; -beide verdiepingen zijn inwendig met netgewelfjes
es gedetailleerd. Met uitzondering van enkele
details is de preekstoel een nauwkeurige copie van die in de St. Jacobskerk te 's-Gravenhage uit i 5 50, welks kuip weer veel gelijkenis heeft met de in z 548 vervaardigde
kansel in de Oude Kerk te Delft. Het verschil met het Haagse exemplaar wordt
voornamelijk gevonden in het tweede paviljoen van het baldakijn dat te Enkhuizen
fijner is gedetailleerd en in de voorstellingen in de panelen van de kuip, en in het
fries. Op de kuip is een zandloperhoudertje en een eikenhouten
lezenaar bevestigd
g
._
met hetzelfde cassettenornament versierd, dat op de zip den van de kuip boven de
evangelistenfiguren is toegepast, xvic. De opgang naar de kansel wordt gevormd
door een sierlijke trap, xviiic, die wellicht aan de Enkhuizer beeldhouwer P. de
Nicolo is toe te schrijven.
Doopbanken Binnen het doophek staan enige goede, eenvoudige doopbanken met paneelwerk,
Koper XVIIB. Boven de ingang een koperen doopboog, XVIIB ; aan de voorzijde op het
doophek is een koperen voorzangerslezenaar bevestigd, XVIIB.
Orgel Zeldzaam door de vroege datering (i 5 47) en de gaaf behouden kas is voorts het grote
orgel dat tegen de westmuur is aangebracht en waaronder later een deuromlij sting
met aan het orgel aansluitend opzetstuk is geplaatst, pl. XXII-43. Het orgel bestaat
uit twee delen, een rugpositief dat thans buiten gebruik is en een hoofdwerk. Beide
werken zijn boven elkaar aangebracht, verbonden door een betimmering tegen de
achterwand en kunnen beiden met luiken gesloten worden. Het rugpositief wordt
gedragen door een ver overstekend houten hanggewelfjee met grote ,carottes" waarin
in een verdiepte cirkel een beweeglij ke (?) kop is aangebracht, z. g. Roraffe of papotier.
De kas van het hoofdwerk is bijna geheel vlak en wordt bekroond door drie opengewerkte paviljoens met driezijdige tympaans waarin uftstekende koppen zijn gesneden, evenals in de bekroning van het rugpositief. In een der bekroningen staat
een beeld van de H. Gommarus. Het houtwerk is met een zwarte vernislaag bedekt;
de ornamenten met dik verguldsel. Ook de orgeldeuren zijn zwart; op de bovenste
is evenwel nog enige schildering in grijs te bespeuren. Het pi j pwerk is in 1679 vernieuwd door een lid van de orgelbouwersfamlie Muller en in i 896 vrijwel geheel
gewijzigd; het rugpositief is bij die gelegenheid buiten gebruik gesteld.
Banken De kerk bezit verschillende oude banken:
een stel van twee maal drie zetels met getoogde panelen, omstreeks i 600;
tegen de noordmuur een groep eenvoudige banken waarvan de deurtj es versierd zijn
met kuifstukken XVIIA, als een der banken in de Zuiderkerk;
een blok xviiie eeuwse banken met uitgegronde posten en geornamenteerde kuifstukken op de deurtjes der achterste twee rijen;
een onversierde overhuifde bank voor de predikantenfamilie (18808) en verschillende
andere eenvoudige xviiie eeuwse banken.
.. Deur- De ingangen aan noord- en zuidzijde zijn met betimmeringen omlijst, waarvan die
omlijstingen
aan de zuidzijde, boven de oude deuren van stijl- en regelwerk met geprofileerde
panelen, in een segmentvormig fronton twee brullende leeuwen bevat, die een gekroond schild houden; de zwikken en het gebombeerde fries waarin het jaartal
ANNO 16z i staat aangegeven, zijn met ranken versierd; de posten bestaan uit Ionische
plasters.
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Voor de zuidoostingang is inwendig een tochtportaal gebouwd, gedateerd 163 8. Het Tochtportaal
tussen Ionische pilasters gevatte gladde gebombeerde fries wordt onderbroken door
een stadswapen, gedragen door de Stedemaagd. De deuren en wanden zijn hier van
dergelijk geprofileerd stij 1- en regelwerk samengesteld als het zuidelij ke portaal.
Aan de noordzijde is een eenvoudige betimmering met Ionische pilasters om de
ingangsdeur aangebracht, xviii; om de westelij ke deuren een rijkere betimmering
met ornamentstukken in Lodewijk xiv trant, bekroond door een bij het orgel aansluitend opzetstuk met gestoken ornament, waarin muziekinstrumenten zijn voorgesteld als op de vleugels van het orgel in de Zuiderkerk van P. de Nicolo.
Tijdens de restauratie zijn op de pijlen van het koor sporen van wandschilderingen Pijlerschilderingen
ontdekt, die direct op de natuursteen van de pijlers waren aangebracht.
Koperwerk is in de kerk niet meer aanwezig.
In de doopkapel hangen veertien rouwborden, waary an de eerste zeven uit de Zuider- Rouwborden
kerk afkomstig zijn. Een lijst met de namen van hen op wie de borden betrekking
hebben hangt eveneens in de kapel (zie voorts Gen. en Herald. Ged. III, blz. 94 en i zo).
Het oudste bord uit de vijftiende eeuw draagt de naam van ,Heere Gherijt Clasen
van Enchusen, ridden en kamerlynck mijns Heeren van Ostenrijck ende Remnich
sijn vrouwe" ; Gerrit Ensz, Heer van Urk, Ens en Emmeloort kreeg in 1 469 dit wapen.
De andere borden zij n alle xviie eeuws, ter memorie van P. P. Boterkooper i6 5 7,
Mr. Jan de Velaer z 669, Mr. Pieter de Velaer i 670, I Jsbrand Boterkooper i 672,
Jan Meeusen Groot 1674, Mr. Dirk van Wijdenesse gez. Baens 1675. Voorts P. J.
Domis 1654, B. Engelenberch 1657, Fred. Stachouwer i666, Volkert Schram 1 673,
Pieter Kersseboom 1683, Mr. Gillis de Glarges 1671, Hendrick van Loosen i66.
Voorts is daar een bord geborgen uit i 5 93 met een opschrift inzake het betalen van
grafrechten en een uit i 6 z 4 met tarieven van begraafloon.
Op een der trekbalken in de zuiderbeuk zijn de volgende opschriften aangebracht : Balkopschrift
INT JAER VIJFTIEN HONDERT SEVENTICH TWEE IS DOOR JEHOVAE CRACHTIGE HANT
T PAUSDOM VERSTOOTEN UYT DESE STEE DE WARE RELIGIE DAERIN GEPLANT.
DIE SPAENSCHE VLOOT SEER VREESLYCK GROOT HEEFT GODT TE NIET GEBRACHT INT
JAER VAN TACHTIG ACHT, MDLXXXVIII.

Een modern opschrift met betrekking tot de bevrij ding is in 1945 daaraan toegevoegd.
In een aanbouw aan de Zuidzijde is de librije gevestigd.
G. BRANDT,

blz. 284; VAN DER AA IV, blz. 2I2; D. A. BRINKERINCK In Tijdschr. v. Boek- en

Bibliotheekwezen, vi, i 908, blz. 149 ; J.
Enkhuizen, blz. 172.

THEUNISZ

in Het Boek, i 926, blz.

25 ; D. BROUWER,

De inrichting der bibliotheek is nog geheel gaaf bewaard. De boeken staan in eikenhouten kasten, die langs de beide korte wanden en' als twee dammen evenwij dig
daaraan zijn opgesteld ; op tafelhoogte zijn smalle lezenaars aangebracht met eenvoudi e banken ervoor. Slechts op de hoeken der kasten is enig ornament in de
vorm van open voluten toegepast. Op de gang is een antiek ,stoeltj e , bescbilderd
met vogel- en rankenornament, dat grote verwantschap vertoont met het schilderwerk in het kabinet der chirurgijns boven de Waag.
Omtrent de stichting van de bibliotheek is nog geen zekerheid verkregen, niettegenstaande Paludanus zich in een der aanwezige boeken, stichter dezer bibliotheek
noemt. Het is de vraag of hij daarmede de bibliotheek in zijn latere vorm bedoelt.

Librije
Inwendig
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In de kerkrekeningen komt volgens TEUNISZ in 1615 een post voor ten behoeve van
boekkettingen in de librije; ook in 1627 is er een post ten behoeve van de bibliotheek.
Het gebouwtje komt niet voor op het schilderij van de stad in het Stadsmuseum,
p1. VI—z 3 dat de toestand van i 6 z4 zou weergeven. Wellicht heeft het jaartal i 621
op de deuromlijsting betrekking op de librije.
Kerkvoogden- De Kerkvoogdenkamer boven het zuidelijk ingangsportaal is blijkens paneelwerk
kamer dat bij de restauratie te voorschijn kwam in het begin van de xviie eeuw betimmerd.
In de xviiie eeuw is de kamer van goudlederen behang voorzien, dat nog in vrij
behoorlijke staat verkeerde, toen het ten behoeve van de in uitvoering zijnde restauratiewerkzaamheden afgenomen werd. In de xixe eeuw is de kamer van een nieuwe
lambris, schouw en plafond voorzien. Het meubilair bestaat uit een bolpoottafel,
twintig stoelen en een fauteuil, meren.deels xvii.
Bijbel De kerk bezit een kanselbij bel. met zilverbeslag uit 1782, gelij k aan die van de Zuiderkerk (zie blz. 64) .
Wijzerplaat Hoog in de koorsluiting is een wijzerplaat, gedateerd 1 747 aangebracht, die correspondeert met het uurwerk in de klokketoren.
Zuiderkerk

DE ST. PANCRAS- OF ZUIDERKERK is aan de zuidzijde van de Westerstraat
op het moderne ruime Kerkplein gelegen, dat zich zuidwaarts van de kerk uitstrekt.
Aan de oost- en noordzijde, waar schilderachtige aanbouwen tegen schip en koor
zijn opgetrokken, is de kerk slechts door een smalle straat gescheiden van de omgevende lage bebouwing. Tegen de westzijde van het schip is de 65 meter hoge
Zuidertoren gebouwd, die met de achtkante houten bovenbouw en spits het silhouet
van de stad beheerst. De kerk is eigendom van de Herv. Gemeente; de toren van
de stad.

blz. 2 2, 3 I en 69 ; v. MIERIS IV, 65 I en 1087 ; VAN DER AA IV, blz. 21 2 ; J. F. ALLAN,
De Stad Enkhuizen en hare geschiedenis 18 5 6, passim; N.H. Oudh. i, blz. 87; JOOSTING EN
MULLER I, blz. 74; Gen. en Herald. Gedenkw. iir, blz. 97; D. BROUWER, Beschrijving van de
S. Gommarus- of Wester- en de St. Pancras- of Zuiderkerk te Enkhuizen, Enkhuizen 1949.
Geschiedenis Ter vervanging van een aan S. Paulus gewijde, wellicht houten kerk, die buitendijks gestaan
had, en door de hoge watervloeden onhoudbaar gebleken was, bouwde men met verlof van
de Graaf van Holland in 1422 een nieuwe kerk binnendijks, die volgens BRANDT beoosten
een bestaande kapel van St. Pancras werd opgetrokken. De kerk werd voor 1442 gewijd
onder de naamheilige van de kapel. BRANDT merkt reeds op, afgaande op thans verloren
aantekeningen van Jan Simonsz Blauhulck, dat de kerk in drie perioden gebouwd werd.
De torenbouw werd volgens hem in 1450 met grote energie begonnen, zodat men na twee
jaren tot de derde geleding gevorderd was ; in 145 8 was ook deze tot boven de galmgaten
gereed. Toen bleken de middelen uitgeput en dekte men de toren met een voorlopig dak af.
In 1518 werd de bouw eerst voortgezet. De stenen romp werd beeindigd en de toren werd
bekroond door een houten spits, die in 15 3 I op kosten van Pastoor Simon Blauhulck met lood
bekleed werd, en welks bekronende, aanvankelijk doorluchtige peer in 15 3 3 uit diens legaat
met koper belegd werd. In 15 9 5 werd de verzakte toren rechtgezet.
Het inwendige van de kerk werd in 1484 verfraaid door gewelfschilderingen, uitgevoerd door
een onbekend gebleven inwoner van de stad. Een laatste uitbreiding onderging de kerk in
I 5 16 door de bouw van de H. Kruiskapel, die bij wijze van kort dwarspand ter breedte van
de vijfde en zesde travee aan de noordzijde van de kerk werd opgericht.
In i 909 hadden herstellingen plaats, die zich aan het kerkgebouw beperkten tot het aanbrengen van harnassen in de vensters ; aan de toren moest echter veel metsel- en steenhouwwerk vervangen worden, waarbij men verzuimde gelijksoortig materiaal te gebruiken, en de
Literatuur G. BRANDT,
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uit ledesteen bestaande spekiagen in hardsteen vernieuwde. Blijkbaar op aanwijzing van een
zinsnede uit BRANDT's Historie werden aan de eerste versnijding pinakels toegevoegd. Om
de trans bracht men een balustrade in Gothische vormen aan ter vervanging van een stellig
vrij moderne, onooglijke houten borstwering.
In de kerk werden in de j aren 1910-'18 met steun van het K.O.G. en de VERENIGING REMBRANDT
de gewelfschilderingen blootgelegd, die sedert het begin van de xviie eeuw onder een laag
olieverf verborgen waren.
Met een algehele restauratie van de kerk is sedert z 948 een begin gemaakt onder leiding van
de architecten J. de Meyer t en D. Fledderus, door herstel van de bekapping en de goten.
In de eerstvolgende jaren hoopt men de werkzaamheden ook aan het muurwerk en het
interieur voort te zetten.

De stenen romp van de toren, fig. i 5 , pl. XXV-47, bestaat uit drie nauwelijks versneden geledingen, waarvan de benedenste vrij laag is en de bovenste de grootste
afmeting bereikt.
Het muurwerk is opgetrokken uit baksteen, die z 1-22 X 5 , -6, i o lagen 70, meet en
is geheel doorregen met lagen natuursteen. Oorspronkelijk was hiervoor ledesteen
aangewend; bij de restauratie is deze bijna overal vervangen door hardsteen; slechts
aan de noordzijde worden nog enkele stukken ledesteen gevonden. Ook het overige
natuursteenwerk aan deur- en vensteromlij sting beganegronds, aanzetstukken, lij sten,
traceringen enz. hogerop, is merendeels vernieuwd.
De benedenste geleding is vrijwel gesloten met uitzondering van de kleine ingangsdeur waarboven een wellicht niet oorspronkelijk cirkelvormig venster is aangebracht.
De tweede geleding is sober versierd met drie nissen aan elke zijde, geprofileerd met
een afschuining, onderbroken door een sprong en voorzien van bakstenen vorktracering.
Alle aandacht wordt gevraagd voor de derde geleding die met twee fors geprofileerde
nissen aan elke zijde voorzien is, waarin ter halver hoogte tussen de montants de
galmgaten zijn uitgespaard, gedekt door kleine driepassen. Tot zover reikt volgens
de beschrijving van BRANDT's kroniek de midden xve eeuwse bouw. De sluiting der
nissen en tracering zouden tot de bouwperiode van i 5 i 8 behoren, die vervolgens
de voltooiing van de stenen romp en de bekroning van de toren met een houten
achtkant en de spits met peer inhield. Het achtkant is aanvankelijk van de voet of
doorbroken geweest met drieledige openingen aan elke zijde. Later heeft men deze
zone uitwendig gedicht, zodat alleen in het inwendige de door driepassen gedekte
nissen nog te zien zijn. De eigenlijke spits, die evenals het achtkant met leien is gedekt en, volgens BRANDT, oorspronkelijk met lood bekleed was, heeft aan de voet
een houten balustrade met kleine pinakels op de hoeken, die bij de restauratie door
middel van boogj es met de ribben van de spits verbonden zijn.
Het inwendige van de toren is bij de restauratie in 1909 eveneens vernieuwd. In de
noordwesthoek leidt een stenen wenteltrap, in de muurdikte uitgespaard, naar de
eerste en tweede balklaag; halverwege de eerste verdieping is waarschijnlijk later
een toegang tot een overloop gemaakt die door de oostelijke torenwand heen naar
het orgel in de kerk leidt. Aan de oostzijde had de toren beganegronds communicatie
met de kerk door middel van een thans dichtgezette zeer hoge smalle spitsbogige
doorgang, die door twee vrij diepe nissen geflankeerd wordt. Op de tweede balklaag
is de klokkestoel voor de luidklokken aangebracht; het carillon is in het houten
achtkant opgehangen.
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Fig. i S . Enkhuizen. Zuidertoren
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De kerk, fig. i6, pl. XXVII-5 o, bestaat uit twee beuken, waarvan de zuidelijke tien
onderling niet steeds gelijke traveeen telt, en de noordelijke slechts negen dergelijke
traveeen diep is ; beide beuken worden gesloten door vi jfzij dige koorsluitingen,
waartussen een traptorentje is gevat. Aan de noordzijde is ter diepte van twee
traveeen een ruime dwarskapel aangebouwd, de H. Kruiskamer genaamd, welks
noordgevel met twee versierde toppen beeindigd wordt.
De muren van de kerk zijn geheel van baksteen opgetrokken zonder sierwerk van
natuursteen, met uitzondering van de H. Kruiskamer, weiks muurwerk met lagen
ledesteen doorspekt is. Het formaat van de gebruikte baksteen is weinig uiteenlopend.
de eerste
travee van
6o-6z ; aan
io lagen baksteen
Aan
de zuidmuur
bedraagt
het 22 Xvan
4,5 de
ledesteen
doorspekt
is. Het formaat
is weinig
uiteenlopend.
s,gebruikte
de zuidbeuk is een iets dikkere voeg aangewend zodat bij een formaat van 21-22,5
x 4, 5 - 5 I o lagen 63 meten. Aan het zuiderkoor vindt men een formaat van 2 I, 21-21,5
2 3 X 5 - 5 '5 10 lagen 63,5-65 ,5 ; het noorderkoor daarentegen heeft steen van
I
X 4, 5 , i o lagen 6i. Voortgaande vindt men aan de H. Kruiskamer 20 X 4, , o lagen
5 5 en aan de eerste travee van de noordbeuk 20,5-21,5 X 4,5 - 5, 10 lagen 6o. De muurdikten
steeds 5 7- 8 ; aan de koorsluitingen 61, 5-62,5 en aan de noordgev el
aan de bedragen
koorsluitingen
van de Kruiskamer 6 7,5De muren worden geschoord door onversierde tweemaal versneden steunberen; de
eerste versnijding van alle steunberen aan de noordzijde en van de eerste zeven aan
de zuidzijde loopt als waterslag met rood zandstenen blokken om de drie zijden van
de steunberen heen, zonder zich evenwel over het muurwerk voort te zetten. Aan de
noordzijde zijn echter sporen van een afgeslagen waterlijst te zien, aan de zuidzijde
zijn deze minder duidelijk. De laatste vier steunberen aan de zuidzijde en die van het
zuidelijke koor hebben alleen aan de smalle zijde twee kleine versnijdingen. Een
versiering in de vorm van een tufstenen nis wordt gevonden in de meest noordelijke
contrafort van de noordelijke koorsluiting.
In de noordmuur van de smalle eerste travee van de zuiderbeuk is een steunbeer van
de westmuur van de noorderbeuk opgenomen. Boven de diakenkamer is het bovendeel van een steunbeer tegen eerstgenoemde noordmuur waar te nemen.
De spitsbogige vensters, die steeds enkelvoudig afgeschuinde dagkanten hebben, zijn
aan de tweede tot en met de zevende travee aan de zuidzijde met lichter gekleurde
bakstenen boogsluitingen gedekt. De harnassen voor zover deze aan de noordelijke
koorsluiting en aan een venster van de zuidelijke gevel aanwezig zijn, dateren van
De overige vensters hebben houten ramen.
de restauratie van 1909.
In tegenstelling tot de uiterst sobere behandeling van het muurwerk van de beide schepen is de omstreeks i 5 i 6 opgetrokken H. Kruiskamer met sierlijke details verlevendigd,
pl. XXI V-4 5 . De vensters die aan de noordzijde met een drievoudig holprofiel, aan de
westzij de, waar ze gedicht zijn, met een smalle hol en een afschuining zij n gedetailleerd,
de dagkanten. De originele vulling der vensters is
hebben natuurstenen blokken
verloren, met uitzondering van de traceringen het oostelij ke venster, dat than op de
zolder der kosterswoning te zien is en een bakstenen visblaastracering vertoont met natuurstenen aanzetten. De toppen der gevels van de Kruiskamer zijn niet van speklagen
voorzien met uitzondering van de ' dekkende ezelsrug, doch het muurwerk verlevendigd door een drietal spitsbogige nissen, die naar Westfriese trant ter weerszijden en
boven het grote venster uitgespaard zijn. Een kleine diepe beeldnis met natuurstenen
driepas gedekt, vraagt de aandacht in de overhoeks geplaatste noordweststeunbeer.
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Het inwendige der kerk wordt door zes gepleisterde bakstenen kolommen met smalle Kerk
lijstkapitelen in twee beuken verdeeld, pl. XXVII-5 o. De basementen van de zuilen Inwendig
komen door ophoging van de vloer niet meer in het gezicht. De bakstenen scheibogen zijn meer of minder spitsbogig al naar gelang de breedte der traveeen, en
hebben een eenvoudig profiel. De traveeen van het schip meten ongeveer 4,50 meter
met uitzondering van de eerste en zesde die ongeveer 6 meter breed zijn; in het koor
is de breedte der traveeen nauwelijks 4 meter. De scheimuren zijn boven de scheibogen in elke travee verdiept en omlijst met een eenvoudig holprofiel dat langs de
muurstijlen en onder de muurplaat omloopt ; de velden dragen console-achtige rudimenten van traceringen. De pij lers zijn rond met uitzondering van de zesde die uit
twee haaks op elkaar staande muurdelen bestaat waartegen aan de oostzij de een halve
pijler en aan de westzijde een console is aangebracht om de scheibogen op te vangen.
Het muurwerk is overigens onversierd.
Vele vensters aan de noordzijde zijn bij de bouw van portalen e. d. gedicht. Ook het
meest noordelij ke venster van het zuiderkoor moest gedicht worden, toen het noorderkoor met de traptoren opgetrokken werden.
De kerk is gedekt met houten tongewelven waaronder trekbalken, korbelen en muurstijlen de muren verbinden. De schinkels van de gewelven zijn in het zuiderkoor
minder ontwikkeld dan in de overige delen van de kerk, waar ze de gebruikehj ke
peerkraalprofilering vertonen. Aan de sleutelstukken is weinig verschil op te merken;
de muurstijlen lopen in het schip iets dieper door dan in de koren. In de koorsluitingen komen de stijlen neer op muurschalken, die in het zuiderkoor minder
gedetailleerd zijn dan in het noorderkoor.
In de kap zijn bouwnaden te onderscheiden boven de scheiding tussen eerste en
tweede travee en tussen de zevende en achtste travee van de zuiderbeuk; in de noorderbeuk eveneens bij de kooraanzet. In deze beuk zijn bovendien in de bekapping,
dus bij de aanzet van het koor, de sporen te herkennen van een thans verdwenen
dakruiter boven de tweede koortravee.
De Kruiskamer is ook inwendig rijker gedetailleerd dan de kerk. De beide beuken zijn H. Kruiskamer
door twee dwarse tongewelven gedekt, die met steekkappen in het gewelf van de Inwendig
noordbeuk grijpen en gedragen worden op een natuurstenen zuil met tweerijig koolbladkapiteel en twee halfzuilen waarvan de oosteli j ke gedeeltelij k is weggehakt ten
behoeve van een kerkbank. De schinkels van de gewelfkappen eindigen in gesneden
koppen en rusten op dergelijke koppen onder de muurplaat. Bij de kruising van de
gewelfschinkels met de nokrib is in goud bladornament geschilderd, XVIA.
Details van het muurwerk en de bekapping wijzen er op, dat de beschrijving in BRANDT'S BouwHistorie juist is, waar deze vermeldt dat men aan de oostzijde begon te bouwen, toen in 1422 geschiedenis
verlof gegeven werd een kerk binnendijks op te richten.
De bouwnaden en de muurresten in de zesde pijler duiden er op, dat men aanvankelijk slechts
een enkelvoudig koor bouwde, ter diepte van drie traveeen, dat wellicht aansloot bij de oude
Pancraskapel, die niet lang tevoren gesticht was. In de tweede periode ontstond waarschijnlijk
het tweebeukig schip ter diepte van zes traveeen dat in een derde bouwperiode met het noorderkoor uitgebreid werd, waartoe de noordmuur van het (zuider)koor doorbroken werd en
door zuilen met scheibogen vervangen werd. Dit alles had plaats voor 1484, het jaar waarin
de gewelven van beide beuken en van de koren van schilderingen werden voorzien. Een
uitzondering maakt de eerste travee van de zuidbeuk, die onbeschilderd bleef, en die door
bouwnaden van het schip en van de toren gescheiden is. Deze travee is dus laat, stellig na 1484
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te dateren. Wellicht bleef enige tijd een enkele travee van de oude Pankraskapel behouden,
waarvan een laaghellende dakmoet onder de tegenwoordige kap tegen de oostelijke torenwand een spoor zou kunnen zijn. In 1450 begon men volgens de kroniek van BRANDT de
toren te bouwen, die in 145 8 tot boven de galmgaten gevorderd was en met een tij delij ke
kap werd gedekt. Wegens de later toegevoegde eerste travee is aan te nemen dat het schip voor
de bouw van de toren grotendeels gereed was en dus voor i45o te dateren is. Of het noorderkoor toen ook reeds voltooid was of nog na de krachtsinspanning die de toren gevergd had,
opgetrokken werd, is niet met zekerheid na te gaan. De uitbouw voor de H. Kruiskamer aan
de noordzijde had, zoals bekend, kort na i 5 i6 plaats.

Aan de zuidzij de van de kerk is tegen de vierde travee in z 6 i 8 een vierzij dig portaal
toegevoegd, opgetrokken van baksteen met bergstenen banden en gedekt door een
vierzijdig pannendak met een overkragende goot op natuurstenen consoles. De
zuidzijde bevat een natuurstenen poortomlij sting, die de Tudorboog van de deur,
met het i aartal 16 i 8 in de sluiting, rechthoekig omgeeft en met rolwerk in laag relief
versierd is; aan de oostzijde is een tweede kleinere poort met een korfboog gedekt
en met dergelijk steenhouwwerk omgeven.
Portaal Tegen de tweede travee van het noorderkoor is een dergelijk portaal uitgebouwd,
Noordzijde met een sierlijk gezwenkt met leien belegd tentdakje, waarlangs een brede op houten
consoles overkraagde goot loopt, XVIIA. De ingang van dit portaal aan de noordzijde
is door een gedrukte boog gedekt en van een natuurstenen omlijsting voorzien op
pilasters met geornamenteerde schachten en uit geprofileerde baksteen bestaande
lijstkapitelen. De smalle poort aan de oostzijde heeft een met blokken gedecoreerde
korfbogig gesloten omlijsting, waarin een oude opgeklampte deur sluit.
Kosterij Tussen dit portaal en de Kruiskamer staat de kosterswoning die aan de noordzijde een
puntgeveltje met treden, xvii en aan de oostzijde een rechtafgestoten gevel, xix, heeft.
Kerkeraads- Ten Westen van de H. Kruiskamer zijn in de xvie en xviie eeuw een tweetal bakkamer stenen topgevels opgericht boven en naast een bestaand portaal, dat beganegronds
behouden bleef en gekenmerkt wordt door een rechthoekig om de later gewijzigde
doorgang grijpende waterlijst, pl. XXIV 45. De geheel bakstenen topgevel erboven
heeft bakstenen waterlijsten en gezwenkte in een voluut eindigende rollagen. Jaartalankers waarvan de 8 en de 5 nog aanwezig zij n, wij zen op datering in het j aar i 5 85.
Op de verdieping bevindt zich de in xvriie eeuw opnieuw gestoffeerde Kerkeraadskamer (zie inventaris). De toegang leidt door het inwendige van het rechterpand,
dat met de bakstenen gevel en de kruiskozijnen het uiterlij k heeft van een woonhuisj e, doch slechts een keldertje en een trappenhuis met de oude trap met balusters
bevat, XVIIA. Het gedeelte van het kerkhof waarop de laatstgenoemde bijgebouwen
zijn opgetrokken is van de straat gescheiden door een hoge muur met een forse
Poort, Noordzijde zandstenen poort, gedekt door een doorbroken fronton met een vaas, waaronder het
jaartal 1639 is vermeld. In de sluiting van de poortdoorgang is het stadswapen gevat.
De poort kan gesloten worden door een gesmeed ijzeren hek, XVIIIA.
Diakenskamer Tegen de toren en de westmuur van de noordehj ke beuk van de kerk staat tenslotte
een laag vierkant gebouwtje, dat de vergaderkamer voor de diakenen bevat. Volgens
de Voorlopige Lijst op gezag van VAN DER AA zou bier de St. Pancraskapel gestaan
hebben; wij vermochten evenwel geen bevestiging van deze veronderstelling te vinden. De diakenkamer is opgetrokken van donkerkleurige baksteen in fijn metselverband en draagt op de met rijke festoenen versierde dakkapel het jaartal 1686.
Inwendig is nets belangrijks bewaard gebleven.
Bijgebouwen

Portaal Zuidzijde
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Aan de zuidzijde wordt het kerkhof omgeven door een laag muurtje waarin twee
zandstenen hekpijlers met xviiie eeuwse vazen bekroond, de ingang accentueren.
De kerk bezit een eikenhouten preekstoel met vrij eenvoudige kuip, bijbehorend
achterschot en klankbord met bekroning pl. XXIV-46. De kuip is versierd met gecannelleerde pilasters en met ebbenhout ingelegde vakjes in elk paneel, omgeven
door rolwerkornament. Het achterschot heeft in het fries opgelegd ornament als
de kuip, waarin een jaartalcartouche met i 6 i o is gevat en wordt geflankeerd door
twee opengewerkte vleugelstukken uit voluten samengesteld. Het klankbord, XVIIB,
heeft opengewerkte consoles aan de hoeken met afhangende bollen en draagt een in
een spits eindigende zeshoekige bekroning. De trap is in de xviiie eeuw toegevoegd
en zou volgens D. BROUWER in 1 737 gesneden zijn door de Enkhuizer beeldhouwer
P. de Nicolo. Op de preekstoel is een bijpassende eikenhouten lezenaar met ebben
ingelegd bevestigd en een mahoniehouten zandloperhouder.
Het zeer ruime eiken doophek is van het gebruikelijke type met een fries van getorste
spij ltj es ; op de rand zijn op regelmatige afstanden zeven cylindervormige blakers bevestigd, in het midden tussen twee kandelaars een opengewerkte koperen lezenaar,
alles einde xviie eeuws.
Het orgel is in i 799 vernieuwd ; de kast is daarbij blijkbaar eveneens vernieuwd
en met vazen irl Lodewijk xvi stijl bekroond. Verschillende ornamentale onderdelen
van de oude kast, zoals de vleugelstukken en de hoekvullingen werden evenwel
opnieuw toegepast. Deze aren blijkens de signatuur in 1737 door P. de Nicolo
gesneden en vertonen laat Lodewijk xiv ornament. Achter de orgelkas is tegen de
muur, een opgenomen gordijn in diepblauw geschilderd, xviii.
De kerk is met uitzondering van het middenvak geheel met oude banken bezet in
een waarvan zes gothische briefpanelen in het rugbeschot verwerkt zijn, met kleine
driebladen in de zwikken, xvia. Een herenbank die opgesteld is tegen de afscheiding
van de H. Kruiskapel heeft in de twee rugleuningen een serie getoogde panelen met
ornament in de zwikken, xviia; de deurtjes hebben dergelijke versiering en gesneden
bekroningen eveneens xviia. Een deurtje is met een afwijkende bekroning versierd.
Opmerkelijk is voorts de Weeshuisbank met een omklapbare rugleuning, XVIIA. De
bank voor de predikantenfamilie en kerkmeesters is eenvoudig, xviiie eeuws met een
overhuiving en gesneden deurbekroningen. Tot het meubilair moeten voorts nog
gerekend warden vier eenvoudige geldtafeltjes met zwart geschilderd ornament op
de gele achtergrond xviii.
Bij de ingangen aan de zuid- en noordzijde zijn brede eiken deuren met omlijstingen
aangebracht. Alleen de noordoosttoegang naast de kosterij is inwendig met een tochtportaal ombouwd. De panelen van al deze deuren en portalen zijn eenvoudig geprofileerd XVIIA. De deuren naar de Diakenskamer en de westelijke toegang onder
de toren zijn met brede lijsten en Ionische pilasters omtimmerd.
Tegen de zuidelijke muur ter weerszij den van het portaal hangen twee houten epitafen
met uitgesneden vleugelstukken en bekroond door een aediculum en obelisken, het
ene is gewijd aan J. D. Brouwer, overleden i63 S , het andere aan J. S. Blaeuhulck (zie
Gen. en Herald. Gedenkw. III, blz. I oo—I o I) . Het epitaaf voor Bernard Paludanus
die in z 63 3 stierf, is tegen de noordelijke wand bevestigd ten oosten van de H. Kruiskamer. Het is in zandsteen uitgevoerd, gedeeltelij k als marmer geschilderd en getuigt
van een voor dat jaar vrij wat moderner vormgevoel dan de beide andere epitafen..
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In het krachtig doorbroken geprofileerde fronton is het wapen van Paludanus gevat:
in het midden wordt met vergulde letters op een zwart marmeren plaat zijn leven
verhaald. De epitafen zijn in i 842 nieuw beschilderd.
Kerkeraads- De kerkeraadskamer boven het noordwestportaal, toegankelijk langs een trap in de
kamer inwendig aangrenzende uitbouw, bevat een schouw uit de xviiie eeuw met betimmering en
een schilderstukje, voorstellende een allegorie op de bouw ener kerk. In de betimmering zijn de wapens van de Kerkmeesters van i 748 tot i 769 aangebracht, t.w. D. A.
de Vries, Mr. Cornelis Haak, Mr. Ris van Rijneveld, Wouter de Jongh. Zeldzaam
is het nog zeer goed bewaarde katoenen behang dat met kleurige bloemmotieven
is bedrukt en evenals een zevental stoelen en een fauteuil uit het derde kwart van de
xviiie eeuw stamt. Uit de bouwtijd, XVIIA, bleven een eiken muurkastj e en twee
koperen kroontjes bewaard, een met en een zonder bol, pl. CXIX-248. Voorts bewaart
men bier de grote gesmeed ijzeren muntenbalans met koperen schalen gedateerd
1710 en twee aardige gesneden psalmbordjes met het stadswapen, xviiia.
Geweif- De kerk neemt behalve door het goed geconserveerde meubilair, een uitzonderlij ke
schilderingen plaats in de kunstgeschiedenis in door de schilderingen waarmede de houten tongewelven der beide beuken in 1484 versierd zijn en die sedert 1914—'I 8 weder aan
het licht gekomen zijn, pl. XX VI-48, 49.
Literatuur Speculum Humanae Salvationes, uitgave van Veldener, Culemborg 1463 ; G. BRANDT, blz. 23,

278 ; J. six, Voorloopige Berichten omtrent de schilderingen in de kap van de Zuider- of
St. Pancraskerk te Enkhuizen, in Bulletin Oudheidk. Bond I9I2, 5 I ; I 9 3, 87; 1914, I67;
191 5, 59; 1917, 2 8; 1918, 68; G. VAN KALC KEN, Peintures Ecclesiastiques du Moyen Age, Haarlem 1917 ; G. J. HOOGEWERFF, De Noord Nederlandsche Schilderkunst, ii, 1937, blz. s I I e.v.

Voor de geschiedenis der gewelfschilderingen zijn wij aangewezen op hetgeen G. BRANDT
in zijn Historie weet mede te delen. Zij zouden volgens hem in 1484 door een overigens
niet met name bekende inwoner van Enkhuizen zijn aangebracht. Dezelfde schrijver vermeldt voorts dat men in 16o8 over ging tot het overschilderen van het gehele gewelf met
olieverf zodat de voorstellingen aan het oog onttrokken werden. Op grond van deze vermelding ging men er in I 9 12 toe over de bedekkende lagen te verwij deren, waardoor de
oude schilderingen, zij het zeer verbleekt aan de dag kwamen. In de verschillende bovengenoemde verslagen van JHR. six kan men het verloop der werkzaamheden gestadig volgen.
De voorstellingen bleken in dunne lijmverf aangebracht te zijn op de bebording van het
gewelf in kleuren en wit en zwart. Het spaarzame wit en het zwart zijn nog waar te nemen;
het rood is minder duidelijk, de andere kleuren waren reeds bij het ontbloten slecht van het
donkere eikenhout te onderscheiden waarop geschilderd is (cf. Bulletin 1912).
Iconografie De voorstellingen betreffen de Christelijke Heilsgeschiedenis die in paralelle series uit het
Oude en Nieuwe Testament wordt verhaald. De iconografie is grotendeels ontleend aan het
Speculum Humanae Salvationis. De voor -af beeldingen van de scenes uit het Nieuwe Testament zijn dan ook vrijwel steeds die scenes uit het Oude Testament of uit de legendencycli, die
het Speculum geeft. JHR. six wees er reeds op, dat juist een jaar tevoren bij Veldener te
Culemborg een nieuwe uitgave het licht had gezien, waardoor navolging van de houtsneden
van dit boekje voor de hand komt te liggen. Slechts in de zuidelijke beuk vindt men een
viertal voorstellingen die niet aan het Speculum, doch aan de Biblia Pauperum zijn ontleend;
het zijn de vooraf beeldingen van de Uitstorting des H. Geestes, van de Opstanding, van de
Kruisiging en van de Doornenkroning.
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In elke beuk zijn tweemaal elf voorstellingen aangebracht in telkens negen traveeen,
hetgli'
gg
emaakt
werd doordat in het gewelf de bredere eerste en zesde
hetgeenkmo
el
travee door een schinkel in twee velden zijn verdeeld. Merkwaardigerwijs dient men
bij het lezen der voorstellingen te beginnen bij de vijfde travee van de noordbeuk en
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in oostwaartse richting te vervolgen, om de heilsgeschiedenis zich in de juiste volgorde te zien ontrollen. Na de laatste travee, waartegen de koorsluiting met de voorstelling van de Wortel Jesse aansluit, dient men bij de eerste, meest westelijke travee
voort te gaan tot en met de vierde. Alleen de laatst gelezen voorstelling, die der
Verzoeking in de woestijn is dan nog onjuist gelocaliseerd. Wellicht koos men deze
opeenvolging om boven het doopvont, dat naar traditie in de eerste travee of kapel
ten noorden behoort te staan, de voorstelling van de Doop van Christus te zien.
Men zou voorts kunnen veronderstellen dat in de vijfde travee een ingang geweest is,
die bij de aanbouw van de Kruiskamer in i 518 kwam te vervallen. Daar deze kapel
met dwarse tongewelven gedekt werd, kwam men in moeilijkheden met de beschildering van de noordelijke helft van het tongewelf der noordbeuk, waar de nieuwe
kapel met steekkappen ingrijpt. Het bout van het verwijderde gedeelte werd zo goed
en zo kwaad het ging met de zich daarop bevindende voorstellingen opnieuw gebruikt, zodat men thans in de ene steekkap fragmenten van de Verzoeking in de
woestijn ziet en van het Huwelijk van Jozef en Maria en in de andere de Boodschap
van Maria, die zich toevallig zeer goed leent voor splitsing in twee velden. De bij behorende voorstellingen in de zuidzijde van de noorderbeuk bleven onaangetast.
In de zuiderbeuk wordt in normale volgorde de Lijdensgeschiedenis van de Bespotting tot en met de Hemelvaart voorgesteld, besloten door een Hemel- en Hellepoort,
als overgang naar het Laatste Oordeel dat in de zuidelijke koorsluiting is voorgesteld.
De volgende afbeeldingen worden aldus respectievelijk in de noordelijke- en
zuidelijke beuk gevonden:

Noordzijde:
Doop van Christus

Zuidzij de :
Naaman door zeven wassingen in de Jordaan van melaatsheid gezuiverd. z Kon. 5.
Intocht in Jeruzalem
David's intocht in Jeruzalem. i Sam. i 8 : 6.
Laatste Avondmaal
Mannaregen. Exod. i 6.
De beulsknechten vallen ter aarde Samgar verslaat zeshonderd Filistijnen met een ploegschaar. Richt. 3 : 31.
Verzoeking van Jezus
David verslaat Goliath. I Sam. i 7.
Huwelijk van Jozef en Maria
Toren Baris (P. Comestor).
Maria Boodschap
Rebecca als vrouw gekozen voor Izaak. Gen. 24.
Geboorte
Droom van de schenker van Pharao. Gen. 40.
Aanbidding der Koningen
Troon van Salomo. i. Kon. io.
De drie koningen zien de ster
De drie helden van David brengen hem water uit de put
van Bethlehem. i . Kron. i i.
Wortel Jesse, in de koorsluiting
Bespotting van Christus
Hur door de Joden bespogen (P. Comestor).
Doornenkroning
Bespotting van Elisa. z Kon. 2 : 23.
Geseling
Geseling van Job. Job 2.
Kruisdraging
Isaac draagt het bout voor zijn offer. Gen. ii : 6.
Kruisiging
Oprichting van de koperen slang. Num. 2 z : 8.
Grafegging, pl. XXVI-48
Jonas door een zeemonster verslonden. Jon. 2 : i.
Opstanding
Simson draagt de poortdeuren van Gaza weg. Richt.
z6 3.

Nederdaling ter belle
Uitstorting des H. Geestes
Hemelvaart, pl. XXVI-49
Hemelpoort
Laatste Oordeel in de koorsluiting.

Abraham uit Ur der Chaldeeen verlost. Exod. z z : 3 I.
Mozes ontvangt de tafelen der wet. Exod. i9.
Elia vaart ten hemel in een vurige wagen. z Kon. 2 : z i.
Hellepoort.

Noordbeuk

Zuidbeuk
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De stijl van de schilderingen, die kennelij k door een hand zijn vervaardigd, is archaiserend en onhandig in uitvoering hier en daar. Toch spreken de voorstellingen sterk
aan, doordat steeds weinig figuren tegen een sobere achtergrond zijn geplaatst, volgens een werkwijze, die bij de in hout gegraveerde illustraties van de Biblia Pauperum
toegepast werd. De omlij stingen zijn uniform; in de beeldvlakken zijn telkens zo
weinig mogelijk figuren geplaatst, hetgeen wellicht in het oog van de schilder een
vereiste was voor voorstellingen die op grote afstand bezichtigd moeten worden. Van
manierisme zoals dat in de overigens vergelijkbare latere schilderingen te Alkmaar,
Naarden en uit Warmenhuizen aan den dag treedt, is hier nog geen sprake. Voor
reproductie zij verwezen naar de zeer goede lichtdrukken bij vAN KALCKEN.
Balkopschriften Twee trekbalken en karbelen bij de sluiting van de zuiderbeuk dragen opschriften
die thans uiterst moeilijk te lezen zijn, doch bij het schoonmaken van de gewelven
woorden uit een gebed en een hymnus bij kerkwijding, benevens een regel uit het
Hooglied bleken te bevatten. Met de nodige aanvullingen luiden de teksten : (zie
Bulletin 1914, blz. I 68). BENEDIC DOMINE DOMUM ISTUM ET OMNES HABITANTES IN EA
SITQUE INTRA SANITAS, SANCTITAS, CASTITAS, AMICITIA(?) VIRTUS, VICTORIA, FIDES,
SPES, ET CARITAS, BENIGNITAS, TEMPERANTIA, PACIENTIA SPIRITUALIS ET OBEDIENTIA
PER. INFINITA SECULA. ALLELUA, SALVE REGINA, MISERICORDr[AE] VITA DULCEDO ET
[SPES] NOSTRA, SALVE AD TE CLAMAMUS ECSULES FILII EVE AD [T]E SUSPIRA[MUS]. [ECCE]
QUAM PULCHRA ES ET QUAM DECORA CARISSIMA- IN DELICIIS STATURA TUA ASSIMILATA
EST PALME ET UBERA TUA [BOTRIS], [VIDEAMUS] SI FLORUERUNT MALA PUNICA UBI DABO
TIBI UBERA MEA ALLELUA ALLELUA [ALLELUA].
[CAPUT TUUM EST] CARMELUS COLLUM SICUT TURRIS EBURNEA VENI DILECTE MI EGREDIAMUR IN AGRUM VIDEAMUS SI FLORES FRUCTUS PARTURIUNT.

Op de karbelen is wellicht nog meer geschilderd; slechts een wapen van Enkhuizen
valt er nog te onderscheiden.
Muurschildering Tegen de noordelijke schipmuur boven de ingang is een wandschildering deels
zichtbaar met de voorstelling van S. Doris. Ook elders schijnen onder de pleister
schilderingen aanwezig te zijn.
Kronen Voor de verlichting van de kerk zijn acht achtarmige koperen kronen en dertien
kaarsarmen aan de kolommen bevestigd, xvll.
Borden Tegen de twee vlakke zij den van de zesde pijler is een houten bord aangebracht
waarop in een geschilderde rolwerk cartouche, XVIB, bijbelteksten zijn ' aangebracht
uit het Evangelie en de Openbaring van Johannes.
Boven de deur naar de diakenkamer is een bord geplaatst met een toepasselijk gedicht
op de taak der aalmoezeniers, midden xvll.
Bijbel Op de kansel wordt een bijbel gebruikt in lederen band, rijk met zilver beslagen,
waarop de wapens Haak en van Loosen zijn aangebracht, een legaat van Weyntgen
Haak-Van Loosen, overleden 178 i .
Carillon In de toren hangt een . carillon van vijf en dertig klokken benevens de uurslagklok.
Literatuur A. LOOSJES. De torenmuziek in de Nederlanden, blz. 89 ; Gen. en Herald. Ged. III, Hz. 97.
Geschiedenis Voordat het thans aanwezige carillon, dat uit de xviie eeuw dateert, aangebracht werd, bezat

de toren reeds klokken uit i 5 z4, welk jaartal op de moderne wijzerplaat wordt gememoreerd.
Enkele van deze klokken, door VAN wou gegoten, werden niet in het nieuwe carillon opgenomen, doch verhuisden later naar de Dromedaris. Het nieuwe carillon werd door de Hemony's gegoten en was het eerste dat door hen aan een Hollandse stad geleverd werd.
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De oudste klok is de uurslagbel, uit i 5 23, resterend uit het door G. van Wou gegoten spel. Ook de luidklok ,Salvator" uit z 5 6o is een van Wou klok. Van de 22
klokken door de gebroeders Hemony geleverd, dateren er i s uit de j aren 1647—'49
en zeven uit 662--'68. P. Hemony leverde er in 1674 nog vijf. Vervolgens werden
1697, 1701, 734, 1765—'66, 1 794 en z 871 respectievelij k door Cl. Fremy, Cl. Noorden
en A. de Grave, Cyprianus Crans Jansz., Joan Boschart (3 stuks), A. v. d. Gheyn en
van Bergen, Heiligerlee nog bij elkaar acht klokken aan het carillon toegevoegd.

Klokken

DE EUCHERIUSKAPEL, Westerstraat i z8 is de kapel geweest van het in 1441
gestichte S. Clara of Barrevoetersvrouwenklooster en ligt thans tussen moderne
percelen ingebouwd.
G. BRANDT, blz. 3 ; E. H. RI J KENBERG in Bijdr. Bisdom Haarlem xxxvi, blz. 432.
ETS van SPILMAN en PRONK in Verheerlijkt Nederland.
Volgens RI J KENBERG zou de kapel van het in 1441 gestichte klooster voor 1465 gereed
geweest zijn. BRANDT's kroniek vermeldt echter dat de kapel emige Caren na 1465 gereed
kwam. Na de Reformatie is het gebouw voor verschillende doeleinden o.a. Gemeenelandsgevangenis gebezigd; thans is het Gemeente-eigendom en doet als gymnastieklokaal dienst.
Het gebouw heeft in i 950 ingrijpende herstellingen ondergaan; of b. i 7 geeft de toestand
in 1949 weer.

Eucheriuskapel

De kapel, fig. z 7, bestond uit een eenbeukige ruimte met een sluiting door vijf zij den
van een achthoek gevormd. Hiervan bleven de koorsluiting benevens drie traveeen
van de noordmuur in redelijke staat bewaard. De zuidmuur was tot ongeveer 8o cm.
hoogte oud en was daarboven van oud materiaal in aanmerkelijk geringere dikte
opgetrokken; de versnijding liep aan de binnenzijde van de muur.

Fig. i 7. Enkhuizen. Eucheriuskapel

Bij de restauratie is de pleisterlaag, die aan deze zijde en aan de zuid- en oostkoorsluiting was aangebracht, verwijderd en de ingang in de laatste travee gedicht, terwij l
een dergelijke toegang in de eerste travee aangebracht wend, ter plaatse van een
venster. De oude westmuur is behouden, doch door de belendende nieuwbouw en
inwendig door pleistering aan het gezicht onttrokken. Tijdens de restauratie bleek
dat bier een geli j ke steen was verwerkt als aan de overige oude delen. Aan de hoeken
kon men blokken natuursteen waarnemen; inwendig was de moet van een rondbogig poortje te onderscheiden, 2,83 breed. Boven het plafond bleken zich bij de
restauratie een drietal nissen of te tekenen, een hoge in het midden ongeveer 2,90
breed en twee lagere terzijde, naar het bekende Westfriese-schema.
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De noordmuur was reeds voor de restauratie in de westelijke traveeen geheel vernieuwd op de oude fundering van eiken balken.
De drie oostelijke traveeen daarentegen zijn origineel en bestaan uit baksteen van
22 X 5 , 10 lagen 6i tot muren van ongeveer 69 dikte verwerkt, met een versnij ding
bij de afgehakte bakstenen waterlijst. Het muurwerk is niet door steunberen geschoord; aan de koorsluiting ontspringen uitwendig op de hoeken even boven de
waterlijst bakstenen schalken.
De dagkanten van de vensters, die alien dichtgezet zijn en hier en daar voorzien
waxen van houten kozijnen uit de xixe eeuw, zijn met een breed holprofiel, vergezeld
van twee smalle hollij stj es geprofileerd en door zandstenen blokken verlevendigd.
In de eerste travee aan de noordzijde liep het dagkant profiel door tot aan het plint,
aldus een later wederom gedichte toegang omlijstend. Een dergelijke toegang is bij
de restauratie een travee verder oostwaarts aangebracht; de vensters met stalen ramen
zijn bij die gelegenheid regelmatig in de velden van de gedichte gothische vensters
geplaatst. De koorsluiting wend geheel van de pleister ontdaan, waardoor ook
het oostelijke en de beide zuidoostelijke koorvensters weer aan de dag traden; de
profielen werden gelijk aan de noordoostelijke koorvensters hersteld, de dichtzetting
bleef gehandhaafd, met uitzondering van het zuidoostelijk venster, waarin een bakstenen vorktracering met een natuurstenen spruitstuk is aangebracht.
DE LUTHERSE KERK, Breedstraat 40 is een weinig aanzienlijk vroeg xixe eeuwse
rechthoekige zaalkerk. De gevel is tussen twee pilasters gevat en doorbroken door
drie rondbogig gesloten vensters ter weerszijden en boven de ingang en door een
mezzanin boven de kroonlijst afgesloten. Van belang is het meubilair van de kerk
dat uit een rijk gesneden preekstoel bestaat met bijbehorende koperen lezenaar en
een orgel op gesneden tribune.
Preekstoel De preekstoel die uit palissanderhout vervaardigd is, is geheel compleet met trap,
achterschot en klankbord, pl. XXIX-5 4. De zeshoekige kuip rust op een smal zeshoekig voetstuk dat door middel van een tussenstuk, op welks hoeken de evangelistensymbolen zijn voorgesteld, overgaat naar de rijk bewerkte kuip, die op een der
panelen gemerkt is PIETER DE NICOLO M.A.A. 173 5, waardoor ook dit werkstuk weer
uit het atelier van deze plaatselijke, zeer kundige, houtsnijder blijkt te komen.
De panelen, die concave worm hebben, zijn gevat tussen uitgegronde pilasters, wier
kroonlijst boven langs de panelen omloopt. Over de plintlijst van de kuip zijn zeer
forse appliques gelegd, deels uit ornamentale vormen, deels uit putti bestaande. Op
de panelen zijn in relief de volgende zeer goed gesneden en gecomponeerde voorstellingen aangebracht : Geboorte, Kruisiging, Uitstorting des Heiligen Geestes,
Verrijzenis, Hemelvaart.
Het klankbord, dat een gezwenkte koepel draagt, bekroond door een zwaan, heeft
een met ornamentfries versierde rand waarboven aan drie zijden cartouche-vormige
opzetstukken geplaatst zijn met de woorden : 't Woord Gods blijft.
De flauw gebogen trap is versierd met rijk in Lodewijk xiv stijl gesneden balusters
aan de leuning.
Lezenaars en Aan de kuip van de preekstoel is een forse koperen lezenaar bevestigd rustend op
doopbogen
een arm met hand als houder. In het fraaie Lodewijk xiv ornament zijn cijfers
verwerkt die een jaartal vormen; er schijnt evenwel een ongeluk plaats gehad te

Lutherse Kerk
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hebben daar het jaartal thans 1623 vormt en in een inscriptie op de binnenzijde 1 763
vermeld wordt; door omzetting der cijfers en omkeren van de twee tot een zeven
kan het jaartal 1 763 gevormd worden: FUDIT I. BORCHHARDT ENCHUSAE ANNO 1763.
Terzijde op de preekstoel staat een koperen zandloperhouder met zandloper, gemerkt
SCHIPPER MICHIEL HENDRIXEN, M.F. 1648. Op het weinig fraaie doophek staan twee
vrij eenvoudige doopbogen XVIIIB ; en een koperen voorzangerslezenaar, samengesteld uit acanthusranken en rustend op een forse stam op drie voluten, XVIIB.
Tegen de voorgevel van het kerkgebouw is een kleine rococo-orgelkast opgesteld,
rustend op twee zuilen met een rijk gesneden draagstuk, waarin een klok is gevat en
waarop twee wapens zijn voorgesteld t.w. ie. op goud een roodgetongde zwarte
leeuw, vergezeld van zwarte blokj es ; helmteken de zwarte leeuw uitkomende ; 2e. in
rood drie schildpadden met gouden poten, helmteken een uitkomende schildpad.
Volgens VAN DER AA zou het orgel uit i 760 dateren.
De Lutherse Gemeente bezit voorts:
een zilveren schaal op voet, hoog i o, 5 , diameter 15 met aan de nodus, armpjes,
waarvan ringetjes afhangen; de schaal versierd met blaasknorren en in het midden
een roos in lauwerkrans xviia, pl. CXXII -2 5 4, draagt de gegraveerde namen : JAN
HEINDRICKZ KUYPER VAN ESENS; PIETER HOLST, GLAESSCHRIEVER HUSENSIS. Merken :
Enkhuizen, jaarletter M in rond (1624?), meesterteken een koe in een rechthoek;
een zilveren beker gegraveerd met voorstellingen van het Avondmaal en de Kruisiging, hoog 19, 5 , diameter 13 , S . Op de voet is gegraveerd : ELIESEBET PIETERS TATINGHOF 1 648, en een huismerk met de initialer PTF. Merken : Enkhuizen, jaarletter M van
1 648, meesterteken een druiventros;
een bij bel met zilveren beslag in Lodewij k xv trant, volgens aanduiding op het slot uit
1 762, Enkhuizer werk ? FREDERIKs nr. 327. (zie ook Gen. en Herald. Ged. III, blz. 3 0).
DE SYNAGOGE, Zuiderhavendij k 25, is een aanvoudig doch smaakvol bakstenen
gebouw uit I 79 I , welks smalle gevel door een middenrisaliet is geleed en door een
rechte kroonlijst met laag tympaan wordt afgesloten. De ingang, waarvoor een lage
stoep is gelegen, is door een gedetailleerde omlij sting omgeven : de drie rondbogige
vensters, boven en ter weerszijden daarvan, behielden de oude roede-indeling.

Orgel

Zilver
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DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Westerstraat 107, bezit een buitengewoon R.K. Kerk
rijke collectie zilver bestaande uit:
een vergulde stralenmonstrans hoog 86, oorspronkelijk midden xviie eeuw, doch Monstrans
in de moderne tijd van nieuwe vleugelstukken voorzien.
twee uitzonderlijk rijke gedreven reliekbusten op voetstukken, hoog 76 ; de busten Reliekbusten
stellen voor H. Ignatius van Loyola en H. Franciscus Xaverius. Het Franciscusreliquair, pl. CXXVI-268, is bewerkt met krachtig ornament op het voetstuk en twee
figuren van Indiers. Op de voet de signatuur : ANIO LE PIES FECIT ET INVEN. 169 5 ANTW.
Het pendant is iets minder sterk van ornament en is ook niet gesigneerd. Het draagt
de merken : Antwerpen, jaarletter een gekroonde H (i 71 I ?) meesterteken een anker;
een ciborie, waarvan de voet oud is, midden xviie eeuw.
een kleine miskelk met inscriptie : JOANNES ADRIANI PUYROCK HORNANUS. JESU A.D. Kelk
MORIENS AETATIS SUAE ... die 21 Juni 163 9. Merken: Amsterdam, meesterteken onduidelij k ;
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verguld oliebusje op pootjes, hoog 12, met gegraveerd rankenornament; deksel met
gedreven engelkopj es, XVIIB;
Schel een altaarschel met gedreven ornament; merken: Holland, Amsterdam, jaarletter s
van 168o, meesterteken als VOET nr. I I 2 ;
Blad een ampullenblad, groot 3 1 X 41 diameter, de rand versierd met voorstellingen van
engelen die lij denswerktuigen dragen, in het blad I.H.S. in vlammend bladornament
gegraveerd. Merken: Holland, Amsterdam, jaarletterHvan 1 670, meesterteken van
J. Bogaert; FREDERIKS nr. 195;
Godslamp een godslamp, aan de hals en hengsels sterk vernieuwd, op de bak voorstellingen uit het
leven van Franc. Xaverius. Op de hals vernieuwde inscriptie : JOHANNES ARVINUS CNIPHIUS IN MATRIS DEFUNCTAE MEMORIAM DEIQUE MATRIS GLORIAM FIERI CURAVIT 1661;
Wierookvat een wierookvat waarvan het bakje oud is, XVIIA;
Wierookschelp een wierookschelp hoog i z, gedragen door een putto, pl. CXXIII--z 5 8 ; de voet versierd
met schelpmotieven. De schelp is versierd met een drakenmotief op het deksel.
Onder de voet is het j aartal 16 5 7 gegraveerd, voorts alleen een j aarletter E of i;
Crucifix een kruisbeeld met zilveren beslagstukjes en een zilveren corpus, hoog 76, xvii;
Missaalband een missaalband met zeer rijk ajour bewerkte zilveren platten en rug, pl. CXX VII-269;
in het midden cartouches met de Aanbidding en de Kruisiging in kraakbeenornament.
Merken : Holland, Amsterdam, jaarletter I, 1 671 of 1695, meesterteken een huismerk
in schild;
Kandelaars vier zeer rijk bewerkte kandelaars met aj ourmotieven, hoog 8o, pl. CXXXII-2 8 2 ;
merken: Bolsward, jaarletter K van i661, meesterteken een zespuntige ster in een
schild, VOET nr. 3 2 I
twee kandelaars met getorste stam, hoog 3 6, geheel bewerkt met gedreven rankenornament, pl. CXXXI-278 ; merken: Holland, Amsterdam, jaarletters E en L van 1667
en 1673, monogram als VOET nr. I o i ;
vier kandelaars van het veelvoorkomende type op driezijdige voet, hoog 63. Geen
merken gevonden, waarschij nlij k Amsterdams werk xviiB ;
twee kandelaars met ajour bewerkte nodus en fraai gevormde pootj es ; merken:
Holland, Amsterdam, jaarletter E van 1666 ?, meesterteken wellicht als VOET nr. i i I;
Vaasjes twee vaasjes met hoge oren, hoog 21, versierd met druivenranken, schelpmotieven
en heiligenfiguren; merken: Holland, Amsterdam, meester J. Winter, 1731, zie VOET
nr. 338;
vier vaasjes van sterk ingesnoerd model, hoog 23 ; merken: Holland, Enkhuizen,
jaarletter B, volgens inscriptie uit 1736;
Schaaltjes een fraaie collecteschaal op voet, hoog 16, 5, diameter 2I, . Op de voet medaillons
met heiligenbusten, in de schaal een S. Maarten-voorstelling. Aan de nodus armpjes
met of hangende ringetjes. Merken : Haarlem, jaarletter v van I 6 I 7, meesterteken
destijds leesbaar als een schaaltje (zie VOET nr. 15 8 en blz. I z z nr. I 3) FREDERIKS nr, 14.
een kleine schaal op voet, hoog 9, diameter 14, pl. CXXIII -2 5 7, met gouden medaillon
in de schaal, waarop de letters S.I.K. op een schild en een huismerk : xvId—xvira,
FREDERIKS nr. 17.
Koperen Voorts een groot aantal koperen kandelaars op bolvormige balustersteel waaronder
kandelaars
zeer grote en drie drie-stellen.
Doopvont Een rij kgesneden doopvont in de vorm van een wereld bol met bij behorende gesneden
schilderij lij st en twee engelfiguren, Zuid-Nederlands werk, xviii.
Busje

s

een
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DE OUD-KATHOLIEKE KERK (1908) aan de Breedstraat bezit enige inventarisstukken uit een oudere kerk of komstig :
een rijk met snijwerk in Lodewijk xiv stij 1 versierde communiebank van eikenhout,
thans dik onder de bruine verf. In de compartimenten zijn aan elke zijde drie verschillende liturgische symbolen voorgesteld;
een bekroning van de moderne preekstoel met de voorstelling van een pelikaan en
twee putti, xviii.
Voorts bezit de kerk een uitgebreide collectie zilveren liturgische voorwerpen t.w.:
een gothische monstrans xv, niet verguld, pl. CXX -2 5 i, waarvan de voet xvi, en het
koepeltje jonger,xvii zijn. Grootste hoogte 5 6. Merken onder de voet : Amsterdam,
i aarletter T van 1 5 63 , meesterteken onduidelij k;
een forse ciborie, hoog 54 met opengewerkte kroon, gevormd door vier cherubijnenvoluten; onder de voet inscriptie : CLAES JANSE REMMETS, CR als monogram, ITIEN
PAULUS. Merken : Holland, Amsterdam, jaarletter f van i 668, J. Bogaert;
een vergulde miskelk, hoog 34, op zeslobbige voet met de voorstelling van de
kruisiging en Heiligen-legenden, merken slecht te onderscheiden, midden xvii:
Amsterdam, j aarletter H in cirkel, meesterteken van Th. Bogaert;
een kelkje, hoog 16,5 met gegraveerd ornament XVIIA; merken door nieuwe rand
onzichtbaar;
een vergulde kelk, hoog 3 o ; op de voet Lij densvoorstellingen; merken : Amsterdam,
jaarletter Q van i 647, meesterteken van Th. Bogaert;
een oliedoosje, hoog i5 , glad en op pootjes ; op de verschillende vakj es : CR, IN, OC,
XVIIB Merken : Holland, Haarlem, jaarletter K van i 672, meesterteken van C. P.
Ebbekin;
een ampullenblad, diameter 30 X 39 met langs de rand een knorlij st, in het blad een
gegraveerde voorstelling van S. Pancratius. Merken: Holland, Amsterdam, jaarletter
N van 1 699, meesterteken een gaps ? FREDERIKS nr. 243 ;
een fraai gedreven godslamp geheel overwoekerd met rankenornament; de hengsels
worden gevormd door engelen met hoorns van overvloed. Geen merken te vinden.
Zuid-Nederlands werk ? XVIIB;
een kleine soberder godslamp ; van de merken alleen een H to onderscheiden, XVIIB;
een wierookvat, hoog 25, in Lodewij k xvi-trant versierd, xviiid; merken verdwenen;
een symmetrisch wierookscheepje, met bijbehorende lepel; de voet versierd met
rankenwerk, XVIIA ; merken : Hoorn ? overige uitgewist;
twee kruisbeelden met zilveren beslag en corpus, ongeveer z 700 ;
een missaal met zilverbeslag, geheel uit 1698 blijkens met de hand geschreven inscriptie. Merk : Enkhuizen, meesterteken I.B., FREDERIKS nr. 23 5 ;
twee kandelaars op pootjes, hoog 68 met inschrift : Pieter Baerts. Dockjen, i 72 5 ;
van de merken zijn slechts leesbaar : een hollandse leeuw en een geschreven letter B
in cirkel, VOET Amsterdam nr. i 20?;
vier kandelaars, hoog 63, van het bekende Amsterdamse type, merken evenwel geheel
uitgesleten, midden xviie eeuw;
twee kandelaars, hoog 34, XVIIB. Stadskeur onduidelij k, Antwerpen ?, meesterteken
een wingerdblad?
een kaarsendomper, xvii; rnerken: Enkhuizen, jaarletter z, meesterteken een vis;
twee tabernakel-sleutels, xviiid.
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Voorts bezit de kerk:
een xve eeuwse koperen kandelaar, hoog i 7, met opstaande rand langs de vetvanger,
waarin ajourmotieven geslagen zijn,
een koperen kandelaar, hoog 26, xvii, en
vier dergelijke kandelaars, hoog 47, met bolvormige steel.
Paramenten een rode kazuifel met geborduurde Heiligenfiguren, xvi, deels xviii.
een Witte kazuifel met laat-gothische aurifrisien, xvi en geborduurd kruis xvi.
Koperen
kandelaars

GEBOUVEN VAN LIEFDADIGHEID
Weeshuis

HET GEREFORMEERDE WEESHUIS aan de Westerstraat i i i is gehuisvest in
een in i906 ter plaatse van het oude complex opgetrokken nieuw gebouw, waarin
verschillende decoratieve onderdelen uit de oude regentenkamers zijn ondergebracht
en waarnaast een copie is opgericht van de 1616 gedateerde renaissance-gevel van
het voormalige weeshuis.

Literatuur G. BRANDT, blz. 95, 284; N.H. Oudh. I, blz. I 14; D. BROUWER, Tweede Vervolg, blz. 81;
Aantekeningen van wij len Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT berustend op het Rijksbureau voor

Kunsthist. Documentatie.
Geschiedenis Het Weeshuis is in 15 5 I gesticht en beyond zich oorspronkelijk ten oosten van de gebouwen van

het Ursulaklooster, welke na de hervorming bij het Weeshuis getrokken werden. Een veertigtal jaren later, in 1 616 is de rijk met beeldhouwwerk versierde gevel opgericht, pl. XXXVll-73
die tot 1906 stand hield en in dat jaar afgebroken is om ongeveer i o meter achterwaarts van
modern, quasi-antiek materiaal met gebruik van slechts enkele, sterk opgehakte oude onderdelen opnieuw to verrijzen als gevel van een wasloods. De inventaris van dit gedeelte werd
bij die gelegenheid niet gespaard of gecopieerd, hoewel dit volgens de beschrijving bij vAN
ARKEL EN WEISSMAN (i 891) uit een hoogst zeldzame betimmering met bedsteden en galerijen
bestond, waarlangs xvrie ' eeuwse balustraden liepen. Een bouwkundige tekening die zich
in de verzamelingen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bevindt, geeft een duidelijk
beeld van de oude toestand, fig. 18 . Beganegronds bevonden zich ter weerszij den bedsteden,
waarboven de gaanderijen liepen met balustraden; zij waren bereikbaar langs een trap achter
in het gebouw, die blijkbaar in de xviiie eeuw een wijziging had ondergaan, wellicht samenhangend met de bouw van de nieuwe regentenkamers in 17 3 9. De verlichting van het inwendige kwam tot stand door middel van boven de gaanderijen aangebrachte kruisvensters. De
begane grond diende als slaapzaal voor meisjes. Het enige oorspronkelijk stuk dat van de
gevel uit 1616 bewaard is gebleven, is de slechts door een breuk geschonden gevelsteen die
in het Waagmuseum berust en waarvan een copie in de vernieuwde gevel is aangebracht.
In 1739 werd, volgens gegevens door wijlen de beer BROUWER in het oud archief der stad
gevonden, een nieuwe vleugel met regentenkamers gebouwd, die rijk gestoffeerd werden
met goudleer en gebeeldhouwde schouwen, vervaardigd door de Enkhuizer meester PIETER
DE NICOLO. Deze onderdelen zijn in 1906 naar het nieuwe hoofdgebouw overgebracht, waar
ze in een weinig passende omgeving opnieuw de regentenkamers luister moeten bijzetten.
Van de oude toestand werd voorts het inrijhek bewaard, met de hardstenen hekpijlers, die
evenwel van moderne lantarens voorzien werden.
Beschrijvin g

Hoewel het materiaal geenszins oud is, het merendeel van het steenhouwwerk vernieuwd en het overige opgehakt is, bezit de vernieuwde gevel typologisch zoveel
belangwekkende details dat zij een beschrijving waard geacht mag worden.
De gevel bestaat uit een twee verdiepingen hoge onderbouw waarin een rijk gebeeldhouwde toegangspoort, en een zeer grote gevelsteen met de voorstelling van een
school zijn aangebracht, en die afgesloten wordt door een fries waarin leeuwenkoppen,
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voluutvormige sierdelen, draperieen en de uit acanthusranken bestaande bekroning
van de gevelsteen met het jaartalcartouche i 6 i 6 zijn gevat. Dit deel heeft natuurstenen kant- en boogblokken en accoladevormige vulstukken in de boogtrommels
boven de grote vensters op de verdieping.
De geveltop die zich in drie grote sprongen
verjongt, wordt gekenmerkt door gekoppelde
pilasters in de vensterdammen, hoekige boogtrommels boven de vensters der eerste kapverdieping en rijk gebeeldhouwde klauwstukken
terzijde, die op de eerste en derde trede een
origineel gedetailleerde voluutvorm hebben en
op de tweede uit een dierklauw en een haakvoluut bestaan. De gebruikelijke geornamenteerde
bollen en een obelisk op de vrij lage bovenste
geleding, completeren het grillige silhouet van
deze, in de school van Hendrick de Keyser
ontstane gevel.
Het ingangspoortje, pl. XXX VIII-77, dat volgens het in deze tij d bekende schema bestaande uit
stij len, boogsluiting, hoofdgestel en doorbroken
fronton is opgetrokken, is opmerkelijk door de
uit ramskoppen en draperie-motieven bestaande
ornamentatie van de architraaf en de acanthusvoluten terzijde als klauwstukken, waaruit zich
een naakte knapen- en meisj estorso ontwikkelen.
Terzijde boven het doorbroken fronton, waaruit
een vaasmotief opgaat, staan de ,en ronde
Fig. i8. Enkhuizen. Geref. Weeshuis
bosse'
gebeeldhouwde figuren van een weesVoormalige meisjeszaal
jongen en een weesmeisje.
Het oude inrijhek van het Weeshuis, p1. XXXII-64, dat thans tussen nieuwe gietijzeren tuinhekken geplaatst is, bestaat uit vier hardstenen pijlers waartussen een
smeedijzeren hekwerk is gevat in Lodewijk xiv vormen met het monogram O.A.W.
(Dude Arme Weeshuis) in de bekroning. De buitenste pij lers zijn lager dan de beide
middelste en worden bekroond door een vruchtvormig sierstuk; de middelste zijn
geblokt en met segmentvormige dekstukken bekroond, waarop in 1906 twee pompeuze lantarens werden geplaatst. Het beeldhouwwerk op de pij lers werd in 1734
door Jurr. Westerman vervaardigd; het hek in z 73 3 door Arn. Magon.
De regentessekamer in het nieuwe gebouw is bekleed met het gerestaureerde goudleer uit de voormalige regentessekamer, dat blijkens de rekeningen in 1739 is geleverd door Nicolaes Blankaert en de Wed. Alexander Baert en door een behanger
V. Santen aangebracht werd (cf. gegevens over het goudleer in de Snouck van Loosenstichting); de schouw heeft een rijk gesneden boezem, pl. XXVVIII-5 i, waarin boven
een kleine spiegel, geflankeerd door levendige putti, een schilderij is gevat, voorstellende het presenteren van een weeskind aan de regentessen. Volgens de rekeningen is deze schouw door Francois Absiel gemaakt en werd het houtsnijwerk door
P. de Nicolo in 1740 geleverd.
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De regentenkamer, heeft een jets minder rijke, in dergelijke stij 1 gesneden schouwbetimmering, pl. XX VIII-5 2, waarin eveneens een schilderstuk met betrekking op
weeskinderen is gevat; de betimmering rust op wit marmeren wangstukken. Tot de
inventaris van de Herenkamer schijnt oorspronkelijk een betimmering behoord te
hebben van de hand van P. de Nicolo die evenwel in i 9 i 8 verkocht is ; de wanden
waren met goudleer bekleed.
Behalve de hierna te noemen vroege portretten, bewaart men in de kamer nog twee
koperen wandarmen, resten van kronen, xvirl, en een koperen tafelbel met opschrift:
„C. CRANS EnCHUSAE 1713-3 OUDE ARME WEESHUIS ".
Uit het oude weeshuis zijn een collectie portretten bewaard, merendeels in het eerste
kwart van de xviie eeuw ontstaan, die blijkens wapens en huismerken in groepen
familieportretten te verdelen zijn, waaraan een enkel later regentenportret en een
familiegroep, een bijbelse voorstelling en een groep xviiie eeuwse portretten zijn
toegevoegd. Voor zover het de anonieme vroeg xvire eeuwse portretten betreft,
zullen zij uit de plaats elij ke school zijn voortgekomen, waarvan nog weinig
bekend is.
Het zijn in chronologische volgorde de volgende stukken:
I . damesportret, pl. XXX-5 6, kniestuk, staand, naar links gewend, met zakdoek
in de rechterhand. Paneel, 105 X 82 ; opschrift links boven ter weerszijden van een
wapen: AETATIS SVAE '3 I, 1 595 ; REIJN OV . ER . AL IN LIEFDEN GETROV IS HET BESTE
SIERAET VAN EEN DEUCHTSAME VROV. Het wapen is gedeeld en wordt in de rechterhelft gevormd door het wapen (de) Coninck 1 , de linkerhelft draagt drie morenkoppen.
2. jongelingsportret, pl. XXX—S 8, kniestuk, staand, vrijwel frontaal, met rechterhand op heup, linker op een boekje dat op een tafel staat, leunend. Paneel, I 17,5 X 75;
opschrift in linker bovenhoek: AETATIS SVAE ANNO 16o8 ;
3 . jongensportret, pl. 7, staand ten voeten uit, met vogeltje op de rechterhand, en springende hond; aan de linkerarm een mandje met vruchten. Het costuum
is getooid met zilveren knopen en een halsketting met een zilveren meermin. Paneel,
89 X 64; opschrift links boven: AETATIS SVAE 4, ANNO 1612; daaronder een huismerk,
volgens aantekeningen ten weeshuize dat der fam. Slijper;
4. jongensportret ., pendant van het voorgaande; de jongen staat ten voeten uit met
een kolfstok in de rechterhand, een bal op de grond, naast een bolpoottafel. Paneel,
120, 5 X 77,5 ; opschrift links boven: AETATIS SVAE 7 ANNO 16I 2 ; daaronder hetzelfde
huismerk als nr. 3, met een kleine toevoeging. Volgens Hofstede de Groot van
dezelfde hand als nr. z;
5. damesportret, kniestuk staand, met handschoenen in de linkerhand. Paneel,
I 10, 5 X 78 ; opschrift rechts boven : AETATIS SVAE ANNO 16 13 . In de linkerbovenhoek
een wapen als nr. i, evenwel met verwisselde velden in de rechterhelft; blijkbaar is
toch een lid der familie de Coninck voorgesteld, wellicht een jongere zuster van de
op het eerste portret voorgestelde?
6. herenportret, kniestuk, staand, naar rechts gewend met de rechterhand op een
tafel steunend, de linkerhand, een paar handschoenen houdend, op de heup. Paneel,
I I I X 82, opschrift links boven: AETATIS SVAE 3 5 ANNO 16 16. Rechts boven hetzelfde
huismerk als nr. 4, thans geplaatst op een schild met helmteken en dekkleden;
Volgens mededeling van het Centraal Bureau voor Genealogie.
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7. damesportret, kniestuk, staand, lets naar links gewend, de linkerhand rustend op
een stoelleuning, in de rechterhand een kerkboekj e houdend. Paneel, i i i X 8z ; opschrift rechts boven: AETATIS SVAE 32 ANNO i616. In de linker bovenhoek een wapenschild met huismerk. Pendant van nr. 6;
8. jongensportret, pl. XXX-5 5, staand, ten voeten uit op een tegelvloer, naar
rechts gewend en een klein paard met de linkerhand bij het bit vasthoudend; in de
rechterhand een zweepj e. Paneel, I 12.5 X 85 . Opschrift rechts boven AETATIS SVAE 6,
ANNO 16 2 5 . Links een uitzicht op een boerenerf;
9. damesportret, zittend, iets naar links gewend, met een opspringend hondje ter
linkerzij de, doek i I 8,5 X 95 , omstreeks i 66o;
Io. herenportret, pl. XII -24; kniestuk, staand naar rechts gewend, met handschoenen
in de vooruitgestoken rechterhand, de linkerhand op de heup. Doek i zo X 96, niet
gemerkt, toegeschreven aan J. A. Rotius als portret van Mr. Johan de Vries, ca. i 66o
(zie B. J. A. RENCKENS, de Hoornse portretschilder Jan Albertsz. Rotius, in Kunsthistorisch Jaarboek II, 1 949, cat. nr. 2o);
II. familiegroep voor een arkadisch landschap voorstellende een staande heer en
dame met een klein op de grond zittend kind. Doek 198 X 247,5, gem. links onder,
H. Doncker 1 643, pl. XII -22 ;
12. een xviie eeuwse copie naar een schilderij of naar de prent naar Karel van Mander,
gegraveerd door J. Saenredam, voorstellend het Gastmaal van Herodes. Paneel 5 1,5 X
88, Bartsch nr. i i z (de prent berust in het Rij ksprentenkabinet te Amsterdam).
I 3 I 5 . drie ovale portretten gemerkt : Thim, xviiie eeuw, doek diameter 78 X 66,
voorstellende Arent Diederik de Vries, Petronella Margaretha de Vries van Vossen
geb. Duyvensz. en Cornelia Immegonda de Vries van Vossen, deel uitmakend van
een serie waarvan de overige in het stadhuis hangen.
—

Het z.g. SNOUCK VAN LOOSENHUIS, Dijk 34/6 was oorspronkelijk een parti- Snouck van
culier woonhuis, dat door legaat van het laatste lid der familie Snouck van Loosen Loosenhuis
in 18 8 5 tot tehuis voor een achttal oude dames bestemd werd. Ten behoeve van de
huisvesting der dames werd het achterste deel van het huis afgebroken om plaats te
maken voor een hoog vierkant nieuw gebouw, dat in het oude Enkhuizen nogal
detoneert. De behouden vertrekken van het oude huis dienen thans nog als eet- en
ontvangkamers.
N.H. OUDH. I blz. I I 6 ; A. LOOSES in Buiten i 920, blz.
4.
Literatuur
S

Blijkens het alliantiewapen van Loosen-Bontekoning is het huis voor Dirk Semeyns van Geschiedenis
Loosen gebouwd, die in 173 5 huwde met Maria Bontekoning. Een schilderstuk op de schouw
van een der vertrekken is i 742 gedateerd zodat het bouwjaar van het huis tussen i 73 5 en i 741
moet liggen. De naam van Loosen werd in 1793 door het huwelijk van Cornelia Petronella
van Loosen met Samuel Snouck aan deze laatste geallieerd. Helaas zijn door een vreemde
testamentaire beschikking van de laatste afstammelinge van dit geslacht familiearchief en
-portretten vernietigd, zodat de feiten omtrent de bouwgeschiedenis onbekend moeten blijven
en de geschiedenis slechts uit het gebouw zelve is of te leiden. In het houtwerk van de kap
van het linkerdeel werd onlangs het jaartal 1791 gevonden. De portretten zijn vermeld in
N. H. Oudh.

Het als monument te beschouwen gedeelte van het Snouck van Loosen Huis, fig. 19, Beschrijving
XXXII-63, wordt sedert 1893 nog slechts gevormd door de voorste helft van een
ruim I8e eeuws woonhuis, dat nimmer meer dan een verdieping hoog is geweest;

pl.
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naast het woonhuis, ervan gescheiden door yen poortje, is een theekoepel opgericht
met een driezijdige erker aan de Dijk. Het woonhuis en de koepel zijn geheel bekleed met natuursteen en rijk
met ornament versierd. De gevel
van het hoofdgebouw is in twee
delen verdeeld, waarvan de rechterhelft in Lodewijk xiv, de linkerhelft in Lodewijk xvi stijl is
versierd; de tuinkoepel is gedecoreerd met rocaillemotieven.
Het rechterdeel van de gevel
vindt het hoofdmoment in het
middenrisaliet, dat boven het
venster rijk gedecoreerd is en
bekroond wordt door de door
voluten geflankeerde dakkapel.
Het alliantiewapen (van LoosenBontekoning) boven het middenvenster correspondeert met
een wapenschild waarop een
Neptunusfiguur is voorgesteld
en dat door een forse vrij
gebeeldhouwde kroon gedekt
Fig. 19. Enkhuizen. Het Snouck van Loosenhuis voor 1885
wordt. De dakkapel wordt door
balustraden verbonden aan de
sierlijk gedecoreerde hoekstukken met vazen, waarin de hoeklisenen uitklinken, in
de vazen op de nok van het gebroken dak nog eenmaal herhaald in soortgelijke
motieven. Voor de borstwering voert een stoep met versierde treden en een oorspronkelij ke ijzeren leuning naar de ingang, waarin de oude deur in de xixe eeuw
door een karakterloze nieuwe werd vervangen.
De smallere linkerhelft van het pand toont een dergelijke indeling in de strakkere
vormentaal van het Lodewijk xvi. De gevel is niet meer geleed doch wordt slechts
door de drie, noodwendig vrij hoge en smalle vensters in drie traveeen gedeeld, waarboven de dakkapel en de balustrade, die tussen twee vrij zware hoekstukken met
Lodewij k xvi vazen gevat is, een wat geforceerde repliek van de rechterhelft vormen.
De vaas op de nok van het tentdak is gelij k aan die van de rechterhelft.
Inwendig Het inwendige bevatte volgens een opmetingstekening van i 890 een thans nog aanwezige, smalle gang met ter weerszijden twee vertrekken, waarvan die aan de rechterzij de door
scheidde voorts ter
pp
.. vleugeldeuren verbonden waren. Het trappenhuis
rechterzijde deze vertrekken van een ruim woonvertrek met een schouw en een
buffet. Links bevonden zich achter een binnenplaats nog twee slaapvertrekken met
vensters in de zijgevel. Slechts het voorste gedeelte van het huis werd behouden;
het trappenhuis is op een gedeelte van de binnenplaats gekomen, de gang leidt thans
naar de nieuwe aanbouw. In het sous-terrain werd dezelfde scheiding gemaakt en
werden een eetkamer met een bedstede benevens een mangel- en diverse provisiekamers verwijderd. De indeling van het voorhuis bleef vrijwel bestaan. Uit de tekening
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blij kt vervolgens dat de linkergangmuur aanmerkelij k dikker is dan de overige wanden.
De nog aanwezige oude vertrekken op de beletage ter rechter en ter linkerzij de zijn
toegankelijk van de smalle gang uit door middel van een viertal oude vleugeldeuren
in gezwenkte omlijsting. De gang is versierd met stucwerk dat in de supraporten in
hoog relief voorstellingen van goden van handel en zeevaart geeft. De tussenliggende
wandvlakken zij n in panelen verdeeld met vruchtornament, terwij 1 in het plafond van
het voorste gedeelte van de gang bijpassend Lodewijk xiv ornament is aangebracht.
Helaas is het plafond bijgewerkt en is alle stucwerk met verf bedekt; het oude houtwerk is in imitatie houtkleur geschilderd.
De vertrekken rechts zijn verbonden door een gesneden vleugeldeur in gezwenkte
omlijsting in rijke Lodewijk xiv vormen. De achterkamer bevat een schouw met
zwart en wit marmeren mantel en overdadig gesneden omlijsting, pl. XXIX-5 3, die
helaas wederom met een dikke laag olieverf in een onooglijke kleur is geschilderd.
In het midden is een schilderstukje met mythologische voorstelling gevat, gemerkt
P. ter Westen, groot 15 7 X I 24. De wanden van beide kamers zijn boven een lage
lambrizering bespannen met donkerrood velours d'Utrecht, pl. XXXI-6i, 62. Ter
weerszijden van de schoorsteen in het achterste vertrek zijn achter beklede deuren
twee halfronde servies-kasten ingebouwd waarvan het interieur en de planken met
gesneden ornament bewerkt zijn, bijpassend bij de schouw. Het plafond in deze
kamer heeft de oude indeling behouden met verdiepte middenpartij ; de vlakken zijn
echter met slap modern ornament beschilderd.
Het vertrek aan de linkerzijde heeft boven een lage lambrizering panelen met goudleer behang, dat naar VAN ARKEL EN WEISSMAN in 18 go op de achterzij de lazen, de naam
van Santen i 742 draagt, (cf. Weeshuis, Regentessekamer) en uit de tuinkamer afkomstig zou zijn. De houten schoorsteenboezem, rustend op twee wit marmeren
wangstukken, is ook bier rijk versierd met rococo- snijwerk; het schilderstuk in het
midden (13 2 X I I 3) met een allegoric op de vrede is gemerkt M. Terwesten 1 742. De
trant van het ornament is zeer verwant aan die van de schouwen in het Ger. Weeshuis
die blijkens rekeningen van de hand van Francois Absiel zijn. De kastdeuren tegen
de buitenmuur zijn bij de verbouwing in 189 3 aangebracht en waarschij nlij k of komstig uit het toen afgebroken gedeelte van het huis. Het plafond behield ook bier de
oude indeling met een verdiept middenveld, waarin de schildering bij een restauratie
sterk opgehaald is.
De koepel staat ter zijde van het huis en is door een portaal daarvan gescheiden, dat
van de straat of toegankelijk is door een hardstenen poortje met vernieuwde bekroning. Rechts van de koepel wordt de gevelgroep afgesloten door een laag hardstenen muurgedeelte met geornamenteerd kuifstuk.
De koepel is in dezelfde trant als het hoofdgebouw ontworpen met een lage borstwering, grote vensters en een rijk geornamenteerde kroonlijst met hoekvazen. Inwendig bevat de koepel een onregelmatig rechthoekig vertrek doordat aan de straatzij de een driezijdige erker is gevormd en aan de achterzijde ter weerszijden van een
venster inwendig twee hoeken zijn afgetimmerd. In de ruimten daarachter bevinden
zich links een buffetkast met opschuifbaar luik en rechts een toiletruimte. De overblijvende zijden van de achthoek bevatten de toegangsdeur van het vertrek en de
stookplaats, die omgeven is door een grijs marmeren schoorsteenmantel. Het gehele
vertrekje is betimmerd en gedecoreerd met sierlijke rococo motieven en is sinds kort
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wederom in de nude kleur blauw met verguld geschilderd. Het plafond is in het
midden verdiept binnen een zware lijst die met de kroonlijst van de wanden verbonden is door twee medaillons met geschilderde antieke busten met lauwerkransen.
Het middenvak geeft een uitzicht in een wolkenhemel weer met zwevende engeltjes,
die bij de restauratie nogal opgehaald zijn.
In de tuin staat een hardstenen voetstuk in Lodewijk xiv trant, XVIIIA.
Bouwgeschiedenis

Uit de ornamentvormen van de verschillende onderdelen valt te concluderen dat men begonnen is het rechterdeel te bouwen in Lodewijk xiv sti j 1, die hier omstreeks i 74o nog in
zwang was. Daarbij passen stilistisch uitstekend de beide schouwen waarvan er een 1742
is gedateerd en het goudleer in de linkervoorkamer dat ook het jaartal i 742 zou dragen. De
voorgevel van het linkerpand moet einde xviiie eeuw gedateerd worden en kan samenhangen
met de alliantie van de families Snouck en van Loosen in 1793. Het komt aannemelijk voor
dat omstreeks i 74o het rechterpand nieuw gebouwd is tegen een bestaand pand aan, dat de
breedte van de latere linkerhelft van de gevel had. Inwendig zou dit pand dan toen reeds bij
het van Loosenhuis getrokken kunnen zijn, waarna omstreeks 1790 dat gedeelte vernieuwd
werd. De koepel kan kort na de voltooiing van het rechterdeel opgetrokken zijn, daar deze de
rococo-trant vertoont, die zich ook reeds in de schouw in de linker kamer voordoet.

De Stichting bezit de volgende schilderij en :
Schilderijen portret van een beer; borstbeeld, de handen onzichtbaar, kanten kraag; Holl. School
ca. 1 640, doek 64 X 5 6;
portret van een heer, ter halverlijve naar rechts gewend ; in de rechterhand een stempel met het wapen van Amsterdam; Holl. School einde I 7e eeuw; doek 83 X 67;
portret van een dame, ter halverlijve naar links gewend; Holl. School einde i 7e eeuw,
doek 83X67;
portret van een heer, lid van de familie BONTEKONING, ter halverlijve n. r. in geschilderd ovaal, gem. 1. O. M. A. DELFERIA en r. O. FB.K (BONTEKONING) 44 JAER 1699;
doek 9' X79;
portret van een dame, lid van de familie BONTEKONING, id. n. 1. gewend in geschilderd
ovaal, gem. 1. O. M. A. DELFERIA en r. O. gemon. HBK (BONTEKONING) 44 JAER X699;
doek 91 X79;
portret van een heer, ter halverlijve n. 1. gewend, gezeten in een fauteuil, op de
achtergrond nissen; Holl. School i 8e eeuw, doek 3 7, 5 X 3 I ;
portret van een dame, ter halverlijve, n. r. gewend in de linkerhand een roos, in het
wit gekleed, zwarte armbanden; achtergrond gordijn en landschap. Holl. School
8e eeuw, doek 3 7, 5 X 3 1 ;
familiegroep, man, vrouw en twee kinderen, bij een tafel waarop een inktstel, links
een stoel; achtergrond architectuur met een beeld. Pastel op papier, Holl. School
i8e eeuw, 49 x 6z ;
rustend jager in een bos ; de tweede jager verzorgt het wild, twee honden. Gem. 1. o.
P. DE GOEJE 1817, doek 56x69;
heer op een bank voor zijn woning. Hij is gezeten under een boom, voor hem een
man met een mandje waarin meloen; bij hem een bond, achtergrond weide met vee
en in de verte heuvels. Doek 5 7 X 69,5 door P. DE GOEJE, XIXA.
portret van een dame, kniestuk, zittend in een fauteuil naar rechts gewend, in de
rechterhand een waaier; op de tafel een inktstel en een boek, links op de achtergrond
een gordijn en rechts een zuil. In het midden een landschap, gem. 1. o. J. A. KRUSEMAN
1850, doek 145 X115;
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DE GLASZ-STICHTING is gevestigd in een blij kens het inschrift op een gevelSteen, in 179 2 herbouwd pand aan de Paktuinen 75.
Het hoofdpand is een sober woonhuis met grote vensters door roeden volgens de
Stijl van het einde der xviiie eeuw verdeeld; de oude deur heeft een klopper. De
gevelsteen vermeldt : DIT HUIS IN 1712 DOOR DIRCK GLASZ TOT EEN LIEFDERIJK EINDE
GES C HI KT, IS VERNIEUWD IN 1792. Inwendig is de indeling uit de bouwtijd vrijwel
gehandhaafd. Door een steeg ten Westen van het pand bereikt men een binnenterrein
waaraan een rij tj e schilderachtige fundatiewoningen gelegen zijn, waarschij nlij k uit
dezelfde tijd als de herbouw van het pand aan de Paktuinen.

Glasz-Stichting

DE STICHTING DE VRIES, Westerstraat 73, is in 1 849 gevestigd in een xviiie
eeuws woonhuis, en wordt onder woonhuizen behandeld.

IVOON EN PAKHUIZEN
Bij de beschrij ving der woon- en pakhuizen gaat de oneven zij de vooraf aan de evenzij de. Woon- en
Vensters worden slechts vermeld indien de oude indeling bewaard is. Van de puien pakhuizen
wordt eveneens aangenomen dat ze gewijzigd zijn. Indien niet anders vermeld, zijn
de gevels uit baksteen opgetrokken.
Bagijnestraat 3 heeft een halsgevel, XVIIIB, van een type, dat in Enkhuizen sedert het Bagijnestraat
midden der xviiie eeuw herhaaldelijk voorkomt, (vgl. Westerstraat 68, Breedstraat 4.q.,
Prinsestraat 5 ). Boven de begane grond waarin de deur, die in het midden staat, door
houten lijstwerk omgeven is, vormt een lage verdieping de overgang naar de smalle
hals die geiankeerd is door bakstenen klauwstukken met een verdiept veld en hier
bekroond wordt door een houten kuifstuk. De vensters behielden alle de oude roedeverdeling. Voor de gevel een stoep van marmeren tegels.
Aan de vrijwel geheel modern bebouwde van Bleiswijkstraat staan twee oude panden : Van Bleiswijkvan Bleiswijkstraat 68 heeft een vrij gaaf bewaarde bescheiden puntgevel met top- straat
piaster, xvii.
van Bleiswijkstraat 7o bezit een dergelijke gevel doch gepleisterd en van een nieuwe
rollaag voorzien, xvii.
De huizen van de Bocht vormen met die van het Zuiderspui een aaneengesloten reeks Bocht
die aan de uiterste zuidelijke rand van de stad de afsluiting vormt van de bebouwing
en van de zee uit gezien het aspect van de stad bepaalt, pl. XXXIII-66. Doordat de
nokrichting grotendeels evenwijdig aan de gevels loopt, wordt een tamelij k gesloten
bedaking gevormd. De eerste reeks panden, eenvoudige woonhuizen grotendeels uit
de xviiie eeuw, vormt aan de straatzijde een vrij gave gevelwand.
Bocht I I / 13 is een eenvoudig xviie eeuws huis met ruime Winkel beganegronds,
waarin een groot gekoppeld deur- en vensterkozijn was gevat, dat bij de restauratie
in 1943 vernieuwd en van roedeverdeling en toogdeur voorzien werd. De ovale
vensters op de verdieping werden bij die gelegenheid als lichtopeningen hersteld;
een keldertoegang met vlechtingen in het boogveld moest uit practische overwegingen gedicht worden.
Bocht 15 , eenvoudige, volgens de jaartallinten 16 8 3 gedateerde gevel met rechte
kroonli j st, die in 1939 gerestaureerd werd. Begane gronds waren vier xviiie eeuwse
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vensters met roedenverdeling aanwezig; in plaats van een van deze werd een passende
deur met omlijsting aangebracht.
Bocht 6, eenvoudige gevel, xvirr, bevat een gevelsteen met een ooievaar.
Breedstraat, Aan de Breedstraat, oorspronkelijk de zeedijk, staan verspreid, diverse oude panden.
oneven zijde Breedstraat 27
heeft een eenvoudig puntgeveltje met toppilaster op kopje, xvii.. De
pui is gewijzigd.
Breedstraat 41, laatgothische gevel, xvib, opgetrokken uit baksteen met natuurstenen
speklagen, pl. XXXIII-65 . De Brie traveeen zijn overspannen door geblokte segmentbogen, met uitzondering van de middelste travee beganegronds die iets smaller is
en door een korfboog gedekt wordt. Waarschij nlij k was hier oorspronkelijk de toegangsdeur geplaatst. De bogen zijn geprofileerd met een tweevoudig holprofiel; de
middelste beganegronds heeft een breed holprofiel. Op de verdieping vormt het
buitenste profiel in de vensterdammen een overkraging. De top die opnieuw van
gekanteelde trappen is voorzien, heeft minder diepe nissen, eveneens door segmentbogen gesloten. De vensters zijn alle van moderne kozijnen voorzien; de deur, xviiib,
heeft aardig snijwerk. In het inwendige zijn slechts enkele xvie eeuwse balksleutels bij
herhaalde verbouwingen gespaard; de kap is vrij jong, xviii.
Breedstraat 43, p1. XXXIII-65, behield slechts in de begane grond van de gevel de
hoge nissen waarvan evenals bij nr. 0 de middelste anders geprofileerd is dan de
beide buitenste. In de dammen en dagkanten zijn natuurstenen speklagen aangebracht, in de boogsluitingen blokken. Deur, snijraam en omlijsting xvirrd—xrxA.
Breedstraat 45 heeft een in Lodewijk xiv stijl gesneden huisdeur, xvrirA.
Breedstraat 5 i bezit een eenvoudige brede gevel met gladde hoekpilasters en middenrisaliet xixa; deur uit de bouwtijd. Voor het huis is een stoep met marmeren tegels,
evenals voor de overigens niet belangwekkende gevel van nr. 49.
Tuinkoepel van nr. 51 zie Hoogstraat.
Voorbij het Stadhuis en de Zwaanstraat hebben Breedstraat 6i en 63
eenvoudige laat xvliie eeuwse gevels. Nr. 6i is in i949 hersteld met
roeden in de vensters en behield de marmeren tegelstoep; nr. 63 heeft
een omlijste deur uit de bouwtijd.
Breedstraat 69 is een geheel vrij gelegen, breed laag woonhuis, xix,
met zeer grote, door roeden verdeelde vensters.
Breedstraat 9 S en 97, hoogst eenvoudige pandjes met puntgeveltjes,
XVIII, waarvan nr. 95 is gepleisterd.
Breedstraat i o i heeft een dergelijk eenvoudig geveltje, xvii.
Breedstraat i z i, fig. 20, pl. XXXVIII-75, is een gaaf behouden, ruim
woonhuis, „In de Eendracht" genaamd, dat met zijn hoog pannendak
ver boven de omgevende nederige huisjes uitsteekt. Het huis dateert
volgens een steep in het fries van z 640; van de bestemming is niets
bekend. In i930 wend het door de Vereniging Hendrick de Keyser,
Wier eigendom het is, uit- en inwendig gerestaureerd o.1.v. architect
A. A. Kok to Amsterdam. De bakstenen gevel, eindigend met hoge Fi
g. zo. Enkhuizen
top in trapvorm, i s met natuurstenen blokken aan de hoeken, neggen,
Breedstraat zzi
treden en aan de toppilasterverlevendigd. Boven de XVIIIB—xiXA
gewijzigde en van vensters met roedenverdeling voorziene pui, wordt de gevel
gedragen door een puibalk en fries, waarin het sierlijke jaartalcartouche en twee
,
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hoekstenen met brullende leeuwen gevat zijn. Tussen de vensters op de verdieping
is een grote Steen aangebracht met de Hollandse Leeuw en ,,IN DE EENDRACHT ". De
ontlastingsbogen boven de vensters hebben een kopje als sluitsteen; in de strek van
het topvenster is een dergelijk kopje, dat tevens als draagsteen van de lange geblokte
toppilaster dienst doet. Inwendig is het voorhuis door een balkenzoldering op
gesneden consoles gedekt; de wanden zijn met tegels bekleed. Rechts is boven de
kelder een opkamer, toegankelijk langs een trapje van drie treden en een deur,
omlijst door twee gecanneleerde eiken pilasters met vernieuwde kapitelen. Links
leidt een gang tussen twee door dergelijke pilasters gevormde poortjes naar het
achterhuis, waar thans de trap naar de bovenverdieping ligt. De tussenkamer is
slechts verlicht door middel van grote ruiten in de schotten en heeft een oude
schouwmuur met gesneden raveling en bedsteden.
Breedstraat 3 2, pl. XXXVI -72, xviie eeuws pand met sierlij k trapgeveltj e van Breedstraat,
het z.g. Haarlemse type met even uitstekende kant-, neg- en strekblokken en even zijde
kleine voluut en hoornvormige klauwstukken. In 1948 werd het pand grondig
gerestaureerd door de Vereniging Hendrick de Keyser, wier eigendom het is. Onder
de door een knorlijst versierde puibalk wordt de pui door vier zware stij len, waarop
geornamenteerde consoles zijn aangebracht, in drieen gedeeld. Ter halverhoogte
werden deze vakken door een kalf gedeeld, dat in het middelste vak van gestoken
ornament voorzien was.
De pui werd bij de restauratie nauwkeurig gereconstrueerd; alleen de consoles konden
in oorspronkelijke toestand behouden blijven. In het fries wordt op twee gevelstenen het jaartal Anno 1623 aangegeven; een derde gevelsteen stelt een zeilend schip
voor. De toppilaster rust op een kopje in de strek boven het vlieringluik ; terzijde
daarvan de voor Enkhuizen typerende kleine getoogde openingen
Breedstraat 3 8 heeft een eenvoudige halsgevel, xviii.
Breedstraat 40-42, Lutherse Kerk en pastorie vormen een brede rechtafgesloten gevel
met attiekverdieping, xix ; de gevel wordt door pilasters in twee delen gescheiden.
Rechterdeel zie Lutherse Kerk. De pastoriegevel heeft een brede toegangsdeur met
stoep, omlijst en versierd met snijwerk in Lodewijk xiv trant, waarschijnlijk midden
xrxe eeuw.
Breedstraat 44, kosterij en vergaderzalen der Lutherse Gemeente, zijn gevestigd in
een pand met een bakstenen halsgevel, met natuurstenen kuifflij st, hoekvazen en
schouderlij sten, gedateerd MDCCLIII. De vleugelstukken met verdiept veld zijn geheel van baksteen vgl. Westerstraat 6o, 66, 68, Bagijnestraat 3 enz.
Breedstraat 46 heeft een hoogst eenvoudige halsgevel met verdiepte klauwstukken
en houten fronton, XVIII.
Breedstraat 6o heeft een bescheiden gave trapgevel met dergelijke vorm en detaillering van de top als nr. I z I en een stoep met stoepbankj es. In de cartouches boven
het venster op de verdieping wordt het bouwjaar 1 643 aangegeven. De pui is in de
xvllie eeuw gewijzigd en behield de roede-indeling van de vensters en de deuromlij sting uit die tij d. Het fries is versierd met gebeeldhouwde stenen met voorstellingen
van schilddragende leeuwen en een varend schip. Het venster op de zolderverdieping
heeft een geblokte boog met een kopje als sluitsteen; om het topvenstertje is curieus
bandornament aangebracht, waarbij het kopje onder de toppilaster als sluitsteen
dienst doet. Tegen de toppilaster klauwstukj es. Inwendig enige xviiie eeuwse be-
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tueert de basis van de topgevel. In de top een venster met geblokte ontlastingsboog
en hij schbalk ; ter zij de twee smalle rechthoekige lichtopeningen. De geblokte toppilaster rust op een kopje boven een cirkelvormige opening.
Aan de treden hoekblokken, waarvan die ter hoogte van de vensterboog doorgetrokken zijn als band.
Zie Stadsherberg, blz. 41.
Eiland
2/4,
twee pakhuisgevels waarvan de ene geheel bepleisterd is en twee aardige Harpstraat
Harpstraat
geveistenen bevat met de voorstelling van een boogschietende jongen en twee lezende
meisjes XVIIA (het jongensspel en het meisjesspel ?), in N.H. Oudheden in de Bagijnestraat 15 vermeld. De andere behield de oorspronkelijke baksteen in het gezicht en is
in puntvorm beeindigd met een trede halverwege en een toppilaster op kopje, xvii.
Hoogstraat 20 heeft een geheel bakstenen tweelinggevel met fries, waterlijsten en Hoogstraat
toppilaster als beeindiging van de trapvormige top XVIIA. De vensters zijn later van
een roedeverdeling met kleine ruitjes voorzien ; het rechtertopje behield een oud
kruiskozijn. De linkertop is in machinate steen vernieuwd. Voorts ligt aan deze
straat een tuinkoepel van Breedstraat 51, XIXA.
Kaasmarkt 4, Hotel Oranjezaal, is samengesteld uit drie inwendig vertimmerde xviie Kaasmarkt
eeuwse woonhuizen, waarvoor in de late xviiie of begin xixe eeuw een voorbouw
is opgetrokken met op de verdieping een op kolommen overgebouwde zaal, ter
breedte van het middelste pand.
Kaasmarkt i 3 heeft een halsgevel met bakstenen klauwstukken met verdiept veld,
gedateerd 1817.
Kade 2 -5 , eenvoudige lage panden uit lichtgele baksteen opgetrokken xviii, die bij Kade
het belendend Museum-complex getrokken zullen worden, daar ze een gedeelte
vormen van de bebouwing, die aan drie zijden de binnenhof omsluit ten Zuiden van
de O. I. pakhuizen.
Karnemelksluis 13 heeft een eenvoudige vernieuwde puntgevel met toppilaster, oor- Karnemelksluis
spronkelij k XVIIB.
Hoekperceel Peperstraat 13, zie aldaar.
Karseboomstraat 3, dadelijk achter het belangrijke pand „In de Eendracht", Breed- Karseboomstraat
straat I2I, heeft een bescheiden gave trapgevel met bakstenen waterslagen en natuurstenen dekplaten en kraagsteen onder de toppilaster. De boogtrommel boven het
venster op de verdieping is versierd met vlechtingen in rode en gele baksteen.
De gevel is in I 95 I gerestaureerd.
Karseboomstraat 2, eenvoudige halsgevel xvIIIB.
Koltermanstraat i, zie Westerstraat voorbij de Westerkerk, blz. 91.
Koltermanstraat
Korte Baanstraat 2 heeft een puntgeveltje met toppilaster, XVIIB.
Korte Baanstraat
Melkmarkt 2, belendend aan het hoekpand Westerstraat, heeft een eenvoudige gevel Melkmarkt
van gele baksteen met ingezwenkt bovengedeelte afgesloten door een rechte kroonlij st. Een jaartalsteentje vermeldt het bouwjaar 1737.
De Nieuwstraat, in i S 44 ontstaan door het dichten van een deel van de oudste haven, Nieuwstraat
levert aan de oneven zijde enige bescheiden oude pandjes op.
Nieuwstraat 3 heeft een gladde bakstenen gevel met hoekpilasters xviiic, afgesloten
door een rechte kroonlijst op gesneden consoles in Lodewijk xv trant.
Nieuwstraat 7, een klein pakhuis, heeft een halsgevel waarin boven het zolderluik
een road venstertje is, XVIIIB.
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Nieuwstraat 9, een hoogst eenvoudig gepleisterd puntgeveltje, met toppilaster, wellicht ook xviii.
Nieuwstraat 17, iets royaler pand met onlangs ontpleisterde gevel; de zijgevel is met
een Oink overstek uitgebouwd, xvIIA.
Nieuwstraat 8 heeft een nieuwe gevel waarin enkele oude kopjes geplaatst werden.
Nieuwstraat i4 heeft een zeer eenvoudig topgeveltje met vlechtingen en bezit in het
inwendig enkele oude balksleutels, xvii.
Oosterhavenstr. Oosterhavenstraat hoek Zwaanstraat heeft een geverfde halsgevel, xviii.
Oosterhaven Oosterhaven z, topgevel met fronton, xviii.
Oude Gracht Oude Gracht 29, heeft een puntgevel met toppilaster op kopje, XVIIB.
Paktuinen De Paktuinen zijn ontstaan bij het graven van de Oude haven in 15 42 .
Paktuinen 23, thans door een nieuw pand vervangen, was een breed laag pand dat in
i945 door brand geteisterd werd; de grote gebeeldhouwde consoles, XVIIA, waar de
zoldering op rustte, zijn gespaard en worden te Enkhuizen bewaard. Bij dit huis behoorde een gebeeldhouwd natuurstenen poortje, dat, na aanvankelijk door de eigenaar verkocht te zijn, door liefhebbers gered werd en thans in de Fragmenten-uitbouw van het Rijksmuseum te Amsterdam ingemetseld is, pl. XXXVIII-78. De
benedenbouw van het poortje is vrij eenvoudig ; op de basementen en de sluitsteen
zijn leeuwenmaskers aangebracht. Overigens is alle versiering saamgetrokken op
de bekroning en het fries, waarin op cartouche stussen een mannen- en een vrouwenkop Anno 1625 is te lezen benevens de letters D.B.N.E.A.D.S.P.F.D.Q.S.U.E.U.S.S.T. wat
zou betekenen `Die benijdt een ander sijn profijt, die quelt sijn vlees en verslijt sijn
tij d'. Het opzetstuk wordt gevormd door twee hoorns van overvloed, die een cartouche omsluiten waarop een krijgsman en een thans beschadigde vrouwenfiguur,
volgens N. H. Oudh., met een anker en een vogel (de Hoop) zijn voorgesteld. Als
bekroning fungeert een boldragende leeuw.
Paktuinen 5 i heeft een eenvoudig bakstenen puntgeveltje met toppilaster, xviiB. Het
terugliggend pakhuis, dat met de voorgevel aan de thans gedempte Oude Haven lag,
behoorde aan de West-Indische Compagnie en is onder Openbare Gebouwen
beschreven (blz. 3 i ). Ook het pand nr. 7 5 is elders beschreven, daar het een
Oudeliedenhuis is (blz. 77).
Aan de havenzijde staat een pakhuis, vrij van belendingen, dat uit de xviire eeuw
kan dateren en aan de waterzijde oude tweelichtskozijnen heeft. De voorzijde is
later nieuw opgemetseld, waarschij nlij k na inkorting.
Peperstraat Peperstraat z 3 bezit een geverfde halsgevel met natuurstenen fronton en rond topvenster, XVIIIA. In de zijgevel aan de Karnemelksluis staan twee gevelstenen, waarvan
de ene de letters C.I.N.B. te lezen geeft, , de andere een os voorstelt met onderschrift :
DEN VETTEN OS.
Prinsestraat

Prinsestraat 5 heeft een eenvoudige bakstenen halsgevel met gemetselde, even verdiepte klauwstukken, als Westerstraat 66, 88, Begijnestraat 3 e.a. midden xvliie eeuw;
de vensters in de pui zijn iets gewijzigd.
Prinsestraat i9 is een zes traveeen breed woonhuis met rechte kroonlijst en breed
dakvenster,xvlii. De vensters op de verdieping hebben de oude roedeverdeling behouden; die in de begane grond zijn xrxa gewijzigd.
Prinsestraat 2i heeft een eenvoudig bakstenen topgeveltje met vlechtingen en treden
ter halver hoogte.

ENKHUIZEN

83

Prinsestraat 23, heeft eveneens een eenvoudig geveltje met rechte kroonlij st XVIIIB,
in weiks vensters de oude roeden behouden zijn. In de zijgevel een gevelsteen met
opschrift : ' T WORT STAAT VAST.
Prinsestraat 6, met lage puntgevel waarin vlechtingen en treden ter halver hoogte
zijn aangebracht, XVIIIB.
Prinsestraat io heeft een lets hogere gevel; langs de zijden vlechtingen en een trede
ter halver hoogte, in top een pilaster op kraagsteentje, XVIIB—XVIIIA.
Prinsestraat i z heeft een dergelijk geveltje als nr. io, zonder toppilaster. Gevelsteen
met opschrift DE KEIZERS CROON.
H. J. Schimmelstraat i 2 heeft een trapgevel van rijzige vorm met bakstenen lijsten,
dekplaten en toppilaster op bakstenen kraagsteentje, xvii. De pui en vensters werden
in de loop der xviiie eeuw gewijzigd. De gevel is in 195 I gerestaureerd.
St. Jansstraat, naast nr. i staat een bakstenen puntgevel met vlechting en treden ter
halverhoogte, xviii.
St. Jansstraat 9, gildehuis van de bakkers, werd elders onder openbare gebouwen
beschreven (blz. 41).
St. Jansstraat 43, op de hoek van het Venedie heeft een geheel bakstenen trapgevel
met tandlij St als waterslag; het zolderluik en de hij shaak stempelen dit pand tot een
pakhuis. Zij- en achtergevels zijn evenals het inwendige sterk verbouwd. Op de hoek
een steep met de markant gehouwen kop van een brullende leeuw.
St. Jansstraat I2, bakstenen halsgevel, xviii.
De Torenstraat die zijn naam ontleent aan de Zuidertoren, Welke juist in de as van
deze straat ten voeten uit oprijst, heeft nog verschillende oude gevels behouden:
Torenstraat i i is een gaaf hoekpand, xvll, met bakstenen topgevel. De indeling van
de pui bleef grotendeels bewaard : de top met drielichtkozijn heeft natuurstenen
lij sten en dekplaten, en een lange toppilaster op kopj e.
Torenstraat 6, nog aan het Zuiderkerkplein staande, heeft een in z 947 gerestaureerde
smalle trapgevel met bakstenen waterlij step en afdekkingen en lange toppilaster boven
een getoogd zolderluik, XVIIA. De vensters van de begane grond en eerste verdieping
werden bij de restauratie van roeden voorzien, de deuromlijsting werd verrijkt.
Torenstraat 20 op de hoek van het ,Doornenkroontj e" heeft een trapgevel met bakstenen waterlijst en natuurstenen dekplaten en kopje onder de toppilaster. In het
fries boven de gewijzigde pui is op een cartouche het bouwjaar 1689 vermeld. Ter
weerszijden van het venster op de zolderverdieping zijn ovate spaarvelden aangebracht in de top een rond venster. Het inwendige is verbouwd.
Torenstraat 3 8, een pand met volledige verdieping en trapgevel XVIIA, heeft een gave
gevel met xviiie eeuwse pui. In de top die op een houten balk wordt opgevangen,
is het baksteenwerk verlevendigd met natuurstenen blokken in de bogen en aan de
treden; de toppilaster rust op een kopje, dat tevens als sluitsteen in de boog boven
het topvenster fungeert.
Torenstraat 40, heeft een lage gevel met schilddak en rijkbewerkte dakkapel boven
een rechte kroonlij st met gesneden consoles, alles in vroege Lodewij k xv trant, xviiib.
Boven de deur en de twee brede vensters met oude roeden zijn de strekken flauw
gebogen _ evenals in de lage nissen van de blinde zone er boven. De deur waarboven een XIXA snij raam is aangebracht, geeft toegang tot een lange gang met stucwerk versierd, nader to beschrijven onder Westerstraat 73.
-
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Torenstraat 4z. Dit pand met driezijdig uitgebouwde gevel had oorspronkelijk
ook slechts een beganegrondse verdieping en werd in 1945 op smaakvolle wijze
verhoogd met een voile verdieping; de omlijste ingangsdeur in bijpassende xviiie
eeuwse trant werd bij die gelegenheid aangebracht. Boven de nieuwe verdieping
werden de gootlijst en de dakkapel nauwkeurig herhaald; de laatste is versierd met
enig snijwerk, xviiic.
Vissersdijk De Vissersdijk is een van Enkhuizens oudste straten langs de voormalige Vissershaven doch heeft nog slechts een oud pand bewaard.
Vissersdijk 44 heeft een, behoudens de pui, gave trapgevel met bakstenen waterlij step en is volgens de gevelsteen in het fries in 165 7 gebouwd. Ter weerszij den van
het venster op de zolderverdieping vindt men de plaatselijk karakteristieke getoogde,
hier vrij grote lichtopeningen. De treden van de top zijn gedekt door natuurstenen
platen; de toppilaster rust op een kraagsteen met een mannenkop. Het pand is
eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser.
Venedie Venedie 4, zie St. Jansstraat.
Vijzelstraat Vijzelstraat 69, 71, 73, een drietal eenvoudige pandjes waarvan twee een puntgevel
en een een trapgevel, alien met toppilaster, hebben; alien gepleisterd, XVIIA.
Vij zelstraat 5 6, gerestaureerd in 1 947, heeft boven de nieuwe pui een breed fries met
jaartalankers i 591, afgesloten door een dubbele lij st met vlechtwerk. De top in de
worm van een trapgevel is jonger en vrijwel gelijk aan de hierboven beschrevene aan
de Vis schersdij k, die van 165 7 dateert. In de top sierankers.
Vijzelstraat 5 8 heeft een eenvoudig puntgeveltje met vlechtingen, treden ter halver
hoogte en een toppilaster.
Waagstraat Waagstraat i vlak achter de Waag heeft een eenvoudige vroeg xixe eeuwse gevel met
rechte kroonlijst en dakkapel. De hoge smalle vensters begane gronds, zijn evenals
die van de verdieping door roeden verdeeld.
Waagstraat 8 heeft een eenvoudige bakstenen topgevel met vlechtingen en treden
ter halve hoogte; in de top een pilaster op kraagsteen. Ook de achtergevel is gaaf.
Waagstraat 22, eenvoudig pandje met laag topgeveltje met vlechtingen en toppilaster
op kopje, xvii.
Waagstraat 24, als voorgaande doch met zolderverdieping; in de top treden ter halver
hoogte en een pilaster op kopje, xvii.
Waagstraat 26 en z8 hebben toppen met in- en uitgezwenkte rollaag en enige treden,
xviiA. Ter hoogte van de goot een dubbele tandlijst en diverse sierankers. Het hoekpand werd in 1 943 gerestaureerd waarbij in de zij gevel aan de Erwtenmarkt alle
deuren en vensters vernieuwd werden; voor zover zij door bogen overspannen
worden, waren deze aanwezig. Tevens werd daar een gevelsteentje met voorstelling
van Fortuna aangebracht.
Waaigat Het Waaigat is gegraven als verbinding tussen de Nieuwe- en Zuider Haven, tegenwoordig de Oude- en Buitenhaven geheten, waarvan de laatste grotendeels gedempt
is. Volgens G. BRANDT kwam de verbinding in i 5 92 tot stand. Van de Tangs de haven
gebouwde pakhuizen hielden twee prachtige exemplaren uit de eerste helft van de
xviie eeuw stand, die een fraaie afsluiting van de oude stad vormen.
Waaigat i6, pl. XXXI V-68, heeft een rijk behandelde gevel met brede natuurstenen
banden doorregen over de voile hoogte van de gevel, natuurstenen lijsten, blokken
en dekplaten aan de trappen van de top en geprofileerde blokken in de deels korf-

8

ENKHUIZEN

bogige ontlastingsbogen boven de vensters. De gevel wordt verticaal doorsneden
door een serie van drie getoogde zolderluiken in houten omramingen in de middentravee, waartegen de geprofileerde waterlijsten met een kleine voluut uitlopen. De
top met de bakstenen dekkingen schijnt gewijzigd to zij n. In de boogtrommels op
de verdieping staan jaartalstenen met Anno z 620. De achtergevel is bier ook trapvormig en geheel in baksteen uitgevoerd; de ontlastingsbogen boven de oude kozijnen
zijn deels korfvormig. In de top een drietal kleine getoogde lichtopeningen.
Waaigat z 8, pl. XXXI V--6 8, is een gecombineerd woon- en pakhuis geweest met
een hoge bakstenen puntgevel met toppilaster en treden ter halver hoogte van de
top. De deuromlij sting is XVIII—XIXA gewij zigd ; op de verdieping een vierlicht kozijn.
De achtergevel is met veel zorg uitgevoerd. In tegenstelling met de voorgevel zijn
bier trappen en een pilaster aan de top aangebracht, voorts bakstenen waterlijsten
en hoge ontlastingsbogen boven de vensters. Naast het toplicht en tussen de bovenste
kozijnen wederom de kleine getoogde openingen. Inwendig begane gronds een gesneden schouw-raveling. De oude indeling is verdwenen.
De Westerstraat, fig . 2z, is van ouds de belangrij kste straat van Enkhuizen geweest Westerstraat,
en wordt gevormd door de oude weg die van het platteland ten Westen van de stad oneven zijde
naar de haven leidde en de beide parochies verbond. De eerste functie is thans niet
duidelijk meet daar de haven reeds in z 544 juist op dat gedeelte gedempt is, waar de
Westerstraat uitmondt. De straat begint thans bij de Breedstraat en leidt Westwaarts,
aanvankelij k tot de latere Nieuwmarktspij p, na i 5 go door de uitbreiding heen tot de
Westerpoort.
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Westerstraat - i heeft een geheel gepleisterd puntgeveltje met toppilaster, xvii.
Westerstraat 5 heeft eenvoudige gave ingezwenkte halsgevel met houten ingezwenkt
fronton xvrlmB.
Westerstraat 7 heeft een in de top gewijzigde gevel van het vroege type met de
klimmende pilasters, (vgl. Westerstraat nr. i z 8). In de ankers is de gevel i 5 92 gedateerd. De geledingen zijn gevat tussen lijsten, in dit geval van natuursteen, en
worden ter zij de afgesloten door pilasters op kraagstenen. De tweede verjonging is
later door een puntvormige beeindiging vervangen. De pui is xv1IB gewijzigd. Het
zoldervenster wordt door een geblokte boog overspannen en is geflankeerd door de
karakteristieke twee kleine getoogde lichtopeningen. Inwendig een dubbel houten
binnenpoortje deels bekroond door een houten fronton en toegang gevend tot een
met een houten tongewelfjee gedekte gang, xvii.
Westerstraat 9, pl. XXXIX-8o, heeft een bakstenen trapgevel met volledige verdieping, voorzien van natuurstenen lijsten, dekplaten, kantblokken en ornamentstukken. De pui is modern; daarboven wordt de gevel gedragen op een gesneden
lijst en een fries van baksteen vlechtingen met vijf gevelstenen, t.w. twee leeuwenmaskers, een met een wi j nkan en twee rolwerkcartouches met het jaartal Anno 1614.
Een zesde gevelsteen met het wapen der zeven provincien is tussen de vensters van de
eerste verdieping gevat. De vensters zijn alien gevat tussen natuurstenen vleugelstukken en vertonen cartoucheachtige vullingen met kopjes in de boogtrommels; ook de
sluitstenen van de ontlastingsbogen hebben maskerkopjes, evenals het kraagsteentje
onder de lange geblokte toppilaster. Op de verdieping een sierhaak voor uithangteken.
Westerstraat i S, pl. XXXIX-79, moet deels een overblijfsel uit de xvie eeuw zijn.
De begane grond blijft wegens een betonnen winkelpui buiten beschouwing. De
gevel van de verdieping, deels in de kap, is met natuurstenen banden doorregen en
vertoont een drietal geprofileerde nissen, waarin terzijde de oude vensteropeningen
behouden zijn; in de middelste nis is een groot kozijn met roedenverdeling, xix,
geplaatst. De geheel bakstenen top met trappen, gedekt door natuurstenen platen, en
met een lange toppilaster is waarschijnlijk jets jonger, XVIIA.
Westerstraat i 7, pl. XXXIX-8 i, heeft een ingezwenkte halsgevel met siertrossen
zoals die in dit gebied in de laatste decennia van de xviie eeuw in zwang is gekomen;
de bekroning wordt door een segmentvormig fronton van natuursteen gevormd.
Op het gevelvlak zijn bovendien enkele festoenen aangebracht die niet corresponderen met de vensters, en een oeil- de-boeuf omlij sting. Een jaartalcartouche noemt
het bouwjaar i686.
Westerstraat 51 heeft een zeer eenvoudig puntgeveltje, xvril.
Westerstraat 5 7 heeft boven een gewijzigde gevel een attiek met ingezwenkt middendeel behouden en een blind wapenschild tussen voluten, xvrrid.
Westerstraat 65 is vooral van historisch belang, daar bier volgens de overlevering
en een modern opschrift op een cementen lijst de geneesheer Paludanus leefde en in
163 3 stierf. De gevel vertoont een xviiie eeuwse structuur en is versierd met gedeeltelij k xviie eeuwse onderdelen, zoals de leeuwenmaskers, de klauwstukken met
dolfijnen, het festoen en de jaartalcartouches Anno i 65 9. Bij de herbouw moeten de
deuromlij sting, de haakvoluutvormige klauwstukken op de eerste treden en de vazen
op de tweede toegevoegd zijn, daar zij de stijl van het einde van de xviiie eeuw vertegenwoor igen.
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Westerstraat 73 heeft een sobere rechtafgesloten gevel, xviii, waarin de rijk gesneden Lodewijk xv deur en bovenlicht opvallen, die reeds een eveneens rijk bewerkt interieur doen vermoeden. Het huis werd door de liefdadige stichting de Vries
tot oudedamestehuis bestemd en in oorspronkelijke toestand bewaard. De lange gang,
die doorloopt tot de Torenstraat (zie aldaar), heeft een plafond met Lodewijk xv
stucwerk en in de vestibule een figurale voorstelling in stuc tegen de wand. In de
tussenkamer een eenvoudige schouw, waarin een schilderstukje met een allegorische
voorstelling; een vertrek aan de binnenplaats is van geschilderd behang voorzien
met landschappen en stoffagefiguren en heeft een marmeren schoorsteenmantel.
Westerstraat 75 , pl. XXXIX-82, vertoont een nog volgens het xviie eeuwse type
opgetrokken halsgevel. De natuurstenen klauwstukken, hoekvazen en bekroning
spreken echter door de stijl van het ornament even duidelij ke taal als het jaartal
1764. Onder de dorpels der vensters, waarvan alleen dat in de top de nude roeden
behield, is het ornament bescheiden herhaald.
Westerstraat 79, hoekpand aan de Melkmarkt, heeft een, behoudens de pui, vrij gave
geheel bakstenen trapgevel xvid—xviia met waterslagen, dekplaten en lange toppilaster. Boven de pui duiden vier ontlastingsboogj es op een verdwenen vierlichtkozij n. Ter weerszijden van de vensters in de top de bekende getoogde en cirkelvormige lichtopeningen. Tegen de zijgevel aan de Melkmarkt een pothuis.
Westerstraat 85 heeft een gevel met rechte kroonlijst en met een bijpassende dakkapel uit het begin van de xixe eeuw. Oude deuromlijsting en vensters met roeden
op de verdieping. Terzijde is een bijpassende uitbouw van een verdieping, waarin
een geschilderd schoorsteenstuk is bewaard met een allegorie en een supraporte met
een eveneens allegorische voorstelling, XIXA.
Westerstraat 9', blij kens het alliantiewapen Buyskes-Verbruggen in de kroonlijst,
kort na 1732 gebouwd (c . BROUWER, Tweede Vervolg, blz. ^7 S ), heeft een druk versierde gevel in Lodewijk xiv stijl. De ingangspartij in de linkertravee van de vrij
smalle gevel gelegen, is met het venster erboven omlijst en bekroond door gesneden
ornamentwerk, dat herhaald wordt als lambrequins onder de vensters op de verdieping. Boven de sterk geprofileerde kroonlijst die in het midden verkropt is en
waartegen gesneden consoles en het op een draperie rustend wapen aangebracht zijn,
verrijst een forse dakkapel met klauwstukken en bekroond door een vacs met ij skegelmotieven. Inwendig liggen naast de ruime gang een reeks vertrekken, waarvan de
voorste een schoorsteen betimmering en plafond bewaart in Lodewijk xvi trant;
de tussenkamer bevat een schouw met spiegel en schilderstukje met allegorische
voorstelling, Lodewijk xiv; in de achterkamer een verminkte Lodewijk xv schoorsteenmantel.
Westerstraat i o i heeft een eenvoudig bakstenen puntgeveltje met vlechtingen, twee
treden ter halver hoogte en een toppilaster, xvii.
Westerstraat i i i, zie Gereformeerd Weeshuis, blz. 70.
Westerstraat i i 3, heeft een dergelijk geveltje als nr. 10 i, XVIIA, doch lager en met
een smal fries in baksteen boven de gewijzigde pui; deuromlijsting met voluten

xvi rid.
Westerstraat i 2 i is een ruim woonhuis geweest dat % door een moderne winkelpui en
nieuwe vensters verminkt is. De brede gevel is geleed door hoekpilasters en een
midden risaliet en heeft rond het middenvenster der verdieping en aan de dakkapel
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Lodewijk xiv snij werk. In het houten hekwerk voor het middenvenster zijn alliantiewapens aangebracht, waarvan de blazoenen echter verdwenen zijn. Wellicht is dit
het huis van Simon Haak waarvoor in i 73 2 bouwvergunning wend verleend (c.
BROUWER, Tweede Vervolg, blz. 7 ).
Westerstraat 125 is het voormalig Muntgebouw en wordt als zodanig bij de openbare
gebouwen beschreven (blz. 28).
Westerstraat i 3 7 heeft een trapgeveltje met toppilaster op kopje en natuurstenen
dekplaten, xviii.
Westerstraat i43 heeft een topgeveltje met vlechtingen en treden ter halverhoogte,
XVIII.

Westerstraat 145 is een pakhuis met een dergelijk geveltje als 143, XVIIB, met
gekoppelde venster- en zolderluikkozijnen.
Westerstraat i73 heeft een 1650 gedateerde gave trapgevel waarvan de pui, waar
schijnlijk xixa, smaakvol gewijzigd is met behoud van de nude indeling. Daarboven
verrijst, met als grondslag een breed glad fries met het jaartalcartouche 1650, de door
de rustige verhoudingen opvallende geveltop, verlevendigd door natuurstenen lijsten
en blokken aan de treden en boven het venster; de lange geblokte toppilaster komt
vlak boven het zolderluikje veer op een gebeeldhouwd kraagsteentje. Inwendig is
de indeling met een voorhuis gedeeltehjk behouden.
Westerstraat i 89 heeft een eenvoudige puntgevel met vlechtingen en toppilaster,
xviii.
Westerstraat 191 is boven een glad fries trapvormig beeindigd en heeft naast het
zoldervenster, dat door een bong bekroond wordt, een drietal ovale lichtopeningen,
-

XVII.

Westerstraat i97 stamt uit de eerste jaren na de uitleg der stad. Het geheel bakstenen
trapgeveltj e, dat in de ankers i 5 95 is gedateerd, is een goed voorbeeld van de Enkhuizer bouwtrant rond i 600, met de getoogde lichtopeningen ter weerszijden van
de vensters in de top en de toppilaster op bakstenen console. De begane grond moet,
xixA, gewij zigd zijn gelijk met het aanbrengen van de gangdeur naast het pand. In
het fries zijn drie grote gevelstenen aangebracht, welker afmeting niet strookt met
de breedte van het fries. Twee dezer stenen stellen borstbeelden voor van Karel v
en Philips iI; de eerste met kroon en ordeteken van het Gulden Vlies, de tweede
een bonnet dragend en getooid met dezelfde keten. De derde steen geeft een voorstelling van Prins Maurits ten voeten uit in een getoogde nis staande, met opschrift
Mauritius de Nassau. Volgens van ARKEL EN WEissMAN zijn de beide buitenste stenen
gevonden in de kelder van het pand Breedstraat 47.
Westerstraat 20i is een breed pand uit omstreeks z 820. De gevel die door een rechte
kroonlijst afgesloten wordt, is boven een natuurstenen borstwering geleed door geblokte natuurstenen pilasters aan de hoeken en langs het middenrisaliet; de ingang
met waaiervormig bovenlicht en het venster van de verdieping zijn omgeven door
een houten omlijsting met vrij grof gesneden festoenen, voluten en vazen en bekroond door een dakkapel met klauwstukken; alle vensters hebben de indeling uit
de bouwtijd behouden.
Westerstraat 207 heeft een hoogst eenvoudig puntgeveltje, xviii.
Westerstraat 2 i s heeft een gevel met rechte kroonlij St en hoog zadeldak waarvan de
nok evenwijdig aan de straat loopt, xrxA; alle vensters behielden de roedeverdeling.
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Westerstraat 239, een xixe eeuws pand met hoog schilddak en door roeden verdeelde
vensters.
Westerstraat 263 met een hoogst eenvoudig puntgeveltje, xviii.
\Vesterstraat 2—i 2 vormt een blok woninkjes onder een dak, met dakkapellen en
roedeverdeling in de vensters, XVIIIB ; aan de Breedstraat een gave puntgevel.
Westerstraat i 8 heeft een eenvoudig puntgeveltje met toppilaster, XVIIB.
Westerstraat z8 heeft een omlijste voordeur met rijk in Lodewijk xiv ornament
gesneden deurkalf xviiia.
Westerstraat 40, tegenover de Zuiderkerkstraat, is het in z 93 3 deerlijk mishandelde
voormalige Koggehuis (zie blz. 40).
Westerstraat 42 en 44 behielden alleen aan de kroonlijst en dakkapel snijwerk in
Lodewijk xv stij 1.
Westerstraat 6o bezit een oude gevel die althans in het gedeelte boven de begane
grond gaaf behouden is. Het weinige, wat magere ornament onder de aanzetstukken
van de hals en aan de gezwenkte deklijst met kuif, benevens de bakstenen klauwstukken wijzen op het midden van de xviiie eeuw, toen deze vorm bier plaatselijk
in zwang was.
Westerstraat 66 heeft een bijna geheel gelijke gevel als de voorgaande, met ietwat
duidelijker Lodewijk xv ornament en in de top een jaartal, dat sedert de herstelling
in plaats van 17 5 0 abusievelij k i 8 5 o to lezen geeft. De vensters hebben hier de roeden
behouden, de pui echter is van grote ruiten voorzien.
Westerstraat 68, een pakhuisj e, heeft wederom een dergelij ke vorm, bier geheel zonder
ornament en bekroond met een houten driezij dig fronton; vensters met roedeverdeling.
Westerstraat 74 heeft een in i 942 naar de oude toestand herbouwde en van een
nieuwe pui voorziene trapgevel. Boven een smal bakstenen fries met vlechtingen
verrijst de top, welks treden met natuurstenen platen gedekt zijn. Onder het topvenster loopt een bakstenen waterlijst, die niet correspondeert met de treden van
de geveltrap ; in de top twee natuurstenen rechthoekige omlijstingen van kleine lichtopeningen.
Westerstraat 76, pl. XXXVI-7i, is een tussen twee stegen geheel vrijstaand laatgothisch pandje, eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser, xviA. De trapj es
van de met brede natuurstenen banden doorregen lage geveltop hebben elk een veelhoekige pinakelvormige uitmetseling met holle vlakken op opengewerkte natuurstenen kraagsteen en gedekt door de stervormig omlopende dekplaat der treden; in
de top drie dergelijke versieringen aaneen.
Westerstraat 78, een trapgevel met bakstenen waterlijst, fries boven de verdieping,
natuurstenen dekplaten en kopje onder de toppilaster, is in machinale steen herbouwd.
Westerstraat 84/6 oorspronkelijk woonhuis der van Bleiswijks. De gevels aan de
Westerstraat en aan de Van Bleiswij kstraat worden afgesloten door een rechte kroonlij st met gesneden consoles en geleed door geblokte bakstenen hoekpilasters en een
weinig verkend midden risaliet dat aan de zijde tangs de Westerstraat de ingang bevat. Door een moderne uitgebouwde erker op de verdieping hierboven wordt de
aandacht teveel afgeleid van het forse natuurstenen opzetstuk boven de kroonlijst,
dat met Lodewijk xiv ornament versierd is en een gekroond, thans blank, alliantiewapen draagt. Om het gehele huis been is een stoep en een gesmeed ijzeren hek met
geornamenteerde compartimenten. Inwendig is de brede gang rijk van Lodewijk xiv
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stucwerk voorzien, dat evenwel door een muur in het midden deels aan het oog
onttrokken is. Diverse deuren uit de bouwtijd, evenals de plafonds in de beide
voorkamers en de marmeren schoorsteenmantel in de rechterkamer. De betimmering
in de linker voorkamers met schouw en penantspiegels is jonger, xviird. Het pand
is gemeentelijk eigendom.
Westerstraat 88, het hoge hoekpand aan de van Bleiswij kstraat Westzijde, is van bijzonder belang wegens de ligging, waardoor het van verre zichtbaar is uit de richting
van het V'enedie. De voorgevel, waarvan de pui verminkt is, heeft de halsvorm met
bakstenen klauwstukken en smalle gezwenkte lijst met kuif, zoals die op de nrs. 6o,
66 en 68 voorkomt en moet derhalve in het midden van de xviiie eeuw ontstaan zijn.
In de zi j gevel zijn nog enkele geblokte bogen en moeten van vensters zichtbaar, die
de oude indeling verraden.
Westerstraat go heeft een gevel met rechte kroonlijst in de vorm van een klassiek
hoofdgestel, omstreeks i 81o. De vensters van de winkel zijn in grote ruiten verdeeld.
Terzij de van de ingang de uithangtekens van de voormalige tabakszaak.
Westerstraat 92 heeft een forse trapgevel levendig versierd met natuurstenen lijsten,
dekplaten, blokken aan de treden van de top en langs de geprofileerde neggen van
de vensters. In het fries twee cartouches met Anno i 6z5, twee hoekstenen met
brullende leeuwen en een gevelsteen met de voorstelling van een rozenstruik. De
gevel - is in 1 942 gerestaureerd waarbij de puibalk nieuw werd aangebracht, en de
vensters, die een vroeg xixe eeuwse roedeverdeling hadden, gewijzigd zijn. De twee
grote vensters op de zolderverdieping zijn gedekt door korfbogige ontlastingsbogen
waarin een kopje als sluitsteen fungeert; het kopje onder de lange toppilaster is
boven de strek van het topvenster geplaatst.
Westerstraat 94, oorspronkelijk een klein pakhuis, met geheel bakstenen trapgevel,
is eveneens in 1942 gerestaureerd; de oude toestand met het gekoppelde kozijn op
de zolderverdieping en de door roeden verdeelde ramen werd nauwkeurig aangehouden. In de top een sieranker. Inwendig is een gesneden raveling bewaard in laatgothische trant met rozetten versierd en gedateerd i 5 66 (vgl. O.I. Pakhuizen en
Waag), fig. 22.
Westerstraat i o6/i o6a behield een
gootlijst en dakkapel met blokmotief
van kort na i 8 oo.
Westerstraat i i 6, pl. XXX VIII-76,
heeft een gave top van het vroege
type, (vgl. Westerstraat 7) met klimFig. 22. Enkhuizen. Westerstraat 94. Detail.
mende pilasters, die zich bier nog
boven de verjongingen voortzetten
en bakstenen voluten. De dekli j step der treden zijn eveneens van baksteen. De grote
vensters met geblokte ontlastingsbogen, waarin jongere kozij nen, xvind of xixa,
doen deze gevel iets later dateren, xviia, dan Westerstraat 7 (vgl. ook het Oosterportaal van de Westerkerk van 1603). De pui is modern.
Westerstraat z i 8 heeft een eenvoudig geverfd topgeveltje met treden ter halver
hoogte en vlechtingen, xvii.
Westerstraat i zoa vertoont een met ruitmotieven gedecoreerde dakkapel, gedateerd
z 809.
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Westerstraat i 3 6, kosterij van de Westerkerk, heeft een trapgeveltje van het vroege
Enkhuizer type. Ter zijde van het venster op de zolderverdieping zijn getoogde
openingen; naast het vlieringluik twee ronde openingen waarvan er een met oud
glas gedicht is. Boven de later gewijzigde pui geven jaartalankers het bouwjaar i 600
aan.
Het eerste pand voorbij de kerk, dat met een gezwenkte gepleisterde topgevel, xviii,
waarin de vensters met oude roedeverdeling behouden zijn, aan de Westerstraat staat,
en oorspronkelijk aan deze straat de ingang had, is in d.ien zin gewijzigd dat de ingang
thans aan de zi j gevel is aangebracht zodat het pand aan de Koltermanstraat telt. Het
pand is gemeentelijk eigendom.
Westerstraat i 5 2 heeft een ontpleisterde bakstenen trapgevel met natuurstenen dekplaten, xviii.
Westerstraat iS 8, pl. XXXV-7o, juist tegenover de Prinsestraat gelegen, domineert
met zijn hoge rijkgedecoreerde gevel deze hoek van het stadje. De forse, kwistig met
natuurstenen sierdelen getooide gevel wordt gedragen op een breed fries, waarin
tussen maskers, voluten en vruchtornament twee jaartalcartouches met Anno 1617
een derde cartouche met de wapens van Westfriesland en Oranje fiankeren. De pui
is gewijzigd. Het muurwerk van de verdieping en top is doorregen met enigszins
in relief aangebrachte natuurstenen banden en in de trant van Hendrick de Keyser
geleed door gekoppelde pilasters, die de Bogen boven de vensters dragen. Deze zijn
op de eerste verdieping half achtzijdig gebroken, op de tweede verdieping echter
korf boogvormig; de boogtrommels zijn gevuld met natuurstenen accolade-ornament.
De top is bijna overladen met ornament, bestaande uit grote natuurstenen klauwstukken tegen de treden van de topgevel, die in de eerste en tweede verjonging
bovendien vergezeld gaan van vazen, natuurstenen reliefs, en rijk bewerkte sierankers. De reliefs, die op de zolderverdieping het venster flankeren, stellen links de
Leeuw in de Hollandse Tuin voor met het onderschrift ,,Hollandia", rechts de geschiedenis volgens Genesis 29, met het onderschrift : ,Dit is Jacobs Waterput", in
de top de Enkhuizer Stedemaagd. De achtergevel is puntvormig met vlechtingen en
een trede ter halver hoogte, xviii ? Over de vroegere bestemming van het huis is
niets bekend. De Westerstraat doorsnijdt ten Westen van de Nieuwmarktspijp de
stadsuitleg van i S 9 3 . Het merendeel der bebouwing is aanzienlij k j onger.
Westerstraat i 8 o—i 86, een viertal eenvoudige pandjes met puntgevel, waarin toppilaster, xviiI. Alleen i 84 is niet gepleisterd.
Westerstraat 190, een laag pandj e heeft een eenvoudige trapgevel met toppilaster
XVII.

•

Westerstraat 194 en 196, twee panden met halsgevels met bakstenen klauwstukken en
sierlijke kuif, omstreeks 176o. Nr. 194 heeft aanzetstukken en kuif in Lodewijk xv
vormen; nr. 196 is gedekt door een Lodewijk xiv kuiflijst en maakt de indruk herbouwd to zijn.
Westerstraat 198 heeft boven een moderne winkelpui een aardige trapgevel, XVIIA,
versierd met telkens twee uftstekende blokjes aan de treden, natuurstenen lijsten en
geprofileerde blokjes in de ontlastingsboog boven het venster en in de strek van het
vlieringluik; de onversierde toppilaster rust op een kopje in die strek. De boogtrommel van het venster op de verdieping is met een accolade-ornament gevuld.
Westerstraat zz6 heeft een gepleisterd topje met treden ter halver hoogte, XVIII.
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Westerstraat 228 heeft een gepleisterd trapgeveltjee met toppilaster, xvIr, en gevelsteen „De Fortuin".
Westerstraat 230 is een ruim woonhuis dat blijkens een jaartalsteen in het fries in
1644 is gebouwd. De gevel die uit lichte baksteen bestaat afgewisseld met rode baksteen in de ontlastingsbogen boven de vensters, wordt gedragen op een gesneden
puibalk, waarboven het fries loopt, dat behalve de jaartalsteen bovendien twee leeuwenstenen en een gevelsteen met de voorstelling van een afgetuigd schip bevat. Op
de verdieping, die verlevendigd is met kant-, neg- en boogblokken, is tussen de
vensters het wapen met helmteken van de familie Haak geplaatst. De hoge slanke top
heeft hoekblokken, natuurstenen lijsten, dekplaten en een lange toppilaster op kopje.
De verankering geschiedt door middel van een twaalftal sierankers. De achtergevel
uit gele steen met rode vlechtingen is eveneens gaaf.
Westerstraat 244 en 246, beide met hoogst eenvoudige puntgevels, xviii.
Wierdijk De Wierdijk werd in i 5 67 aangelegd en in het begin van de xviie eeuw bebouwd.
De gebouwencomplexen van de Oostindische compagnie verrezen er, voorts een
serie woonhuizen waarvan nog spaarzame resters over zijn, die gerestaureerd, thans
deel uitmaken van het Zuiderzeemuseum, zie blz. 29.
Wierdijk 14/15 zijn lage panden, oorspronkelijk blijkens jaartalstenen in het fries uit
626 ; het muurwerk van het rechterpand, de vensters en de deuromlij stingen zijn
waarschij nlij k in i775 vernieuwd, welk jaartal op een steen in het fries van nr. 14
vermeld wordt.
Wierdijk I 6 bestond voor de restauratie nog slechts uit een boven een kelderverdieping gelegen eerste etage, waarboven de tweede etage door een schuin dak was
afgesnoten. De gevel heeft in de dammen gekoppelde pilasters doorregen met natuurstenen banden. De tweede verdieping behield aan de binnenplaats xviie eeuwse
kruiskozijnen. Volgens de overlevering zou hier een R.K. Schuilkerkje geweest zijn,
zie : Uit het Peperhuis, April 1 95 3, blz. 36.
Wierdijk 20 heeft een gesneden voordeur, XVIIIB.
Wierdijk 22, oorspronkelijk pakhuis en als zodanig in de volksmond bekend onder
de naam ,,Erwtenkamer", is vermoedelijk in de aanvang der xixe eeuw opgetrokken
van gele baksteen en gedekt door een zadeldak met nokrichting evenwijdig aan de
straat. De beide geveltoppen hebben vlechtingen langs de zijden. De voorgevel heeft
beganegronds een brede nieuwe deur en vier rechthoekige spaarnissen, corresponderend met de vensters op de verdieping. De gevelsteen is van een pand aan de Paktuinen afkomstig. De benedenruimte is aan de achterzijde geopend, de verdieping
wordt daar gedragen op standvinken. Het inwendige op de verdieping is onlangs
voor bewoning geschikt gemaakt.
Zuiderhavendijk De Zuiderhavendijk is de bebouwing langs de oudste der havens die in i 3 62 gegraven werd.
Z. Havendijk i 5 heeft een ingezwenkte halsgev el gedekt door bakstenen rollagen en
houten segmentvormig fronton, XVIIIB. Het topvenster en de deur zijn uit de bouwtij d. Op de stoep een stoepbank.
Z. Havendijk 23. De zeer eenvoudige gepleisterde gevel bevat een deur met Lodewijk XV ornament, midden xviiie eeuw.
Z. Havendijk 26 is een woonhuis met midden xviiie eeuwse gevel die voor de zolder
als volledige verdieping is opgehaald en door een rechte kroonlijst, versierd met
.
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lambre-quips afgesloten is. De vensters met gebogen strekken hebben alien een roedeverdeling met vrij grote ruiten. De deur is met Lodewijk xv motieven versierd en
heeft een jonger bovenlicht, XIxA.
Z. Havendij k 3 8 heeft een geverfde slanke trapgevel, die volgens j aartalcartouches
ter weerszijde van een gevelsteen in het fries geplaatst, in 1650 gebouwd is. De dekplaten en waterlijsten zijn van natuursteen evenals de blokken aan de treden. Ook
het venster op de zolderverdieping is met blokken omgeven die in de ontlastingsboog
met een diamantkop en met een leeuwenmaskertj e als sluitsteen versierd zijn. De
boogtrommel is met een natuurstenen ornamentstuk gevuld. De gerekte geblokte
toppilaster rust op een kopje in de strek boven het topvenster. Het bijbehorend lage
huisje ter zuidzijde heeft een dakkapel met gezwenkte lijst en glasroetj es, XVIIIB.
Z. Havendijk hoek Bergervisserstraat heeft een eenvoudige puntgevel xviii.
Z. Havendijk 84 heeft een in de xviiie eeuw rechtafgesloten gevel met kroonlij st en
dakkapel. De eerste verdieping van de gevel is een restant van een vroegere toestand,
die blijkens een datumsteen in 1 624 is ontstaan.
Z. Havendijk 96 heeft boven de puibalk een hoge trapgevel, doorsneden door twee
gevlochten friezen; in de top twee getoogde lichtopeningen xvIIA.
Zuiderkerksteeg io heeft een eenvoudig puntgeveltje met toppilaster, xvii.
Het Zuiderspui vormt met de Bocht de buitenste bebouwing van de stad. De achterzij de heeft een belangrij ke functie in het stadsbeeld van de zee uit gezien, pl. XXXIII-66.
Ook aan de stadzijde vormt het Zuiderspui een belangrijke gevelwand.
Zuiderspui i is het sluiswachtershuisje, gebouwd boven de doorvaart naar de Zuiderhaven. Het schilderachtig gelegen huis, XVIIA bestaat uit een begane grond waarboven een hoog zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat opgaat, doorbroken
door een dakkapel, XIXA. Het fries geeft aan het overigens zeer eenvoudige geveltje
grote levendigheid, doordat er vijf gekleurde stenen wapenschilden met wapens van
Hoorn, Oranje, W. Friesland, Enkhuizen en Medemblik in gevat zijn. De vensters
hebben dezelfde kleine roedeverdeling als de dakkapel. Het inwendige bevat het
mechaniek voor het heffen van de sluisdeur.
Zuiderspui 2, een oud door bepleistering verminkt pand bewaart een gevelsteen
met jaartal M c c c c cxxvi i en een huismerk.
Zuiderspui 3, pl. XXX VII-74, heeft een geheel bakstenen trapgevel met een rijzige
top, doorsneden door bakstenen waterslagen en bekroond door een langgerekte
toppilaster, XVIIA. De nokrichting van het dak is evenwijdig aan de straat; achter
de topgevel een streekkap. De roedeverdeling der vensters is in aanpassing bij de
omlij sting der deur in xviiie eeuwse trant hersteld; in de top twee kleine getoogde
spaarnisj es.
Het pand is eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser.
Zuiderspui 4, pl. XXXVII-74, heeft een forse midden xvii eeuwse trapgevel op houten
puipalk, doorsneden door twee friezen tussen natuurstenen geprofileerde lij step,
waarvan het benedenste twee gevelstenen met windrozen en Anno z 6 , en terzij de
als afsluiting twee voluutstenen bevat. De top boven een volledige verdieping, heeft
natuurstenen lijsten en dekplaten, een geblokte ontlastingsboog met kopje boven
het zoldervenster en een lange toppilaster op kopje. De pui vertoont een vroeg xviiie
eeuwse roede-indeling. De achtergevel is later recht afgesloten. Ook dit pand is
eigendom van de vereniging Hendrick de Keyser.

Zuiderkerksteeg
Zuiderspui
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In de volgende niet vermelde . panden staan voorts gevelstenen :
Breedstraat 77, zijgevel, wapensteen met helmteken; wapenfiguur een levenssymbool.
Breedstraat 8 i, gekleurde Steen met voorstelling van de Maagd van Enkhuizen.
Dijk 32, Steen met opschrift: CONTEMTEMENT PASSE RICHESSE.
Dijk 62, Steen met Fortunafiguur, een sluier boven het hoofd houdend.
Hennegat hoek Oosterhaven, Steen met opschrift : DIT IS INT WATER SCHIP.
Kuipersdij k i8, Steen met zandloper en opschrift : DE VLEGHANDE TIJDT.
Westeinde, Steen met opschrift : HET RAT VAN AVONTTURE.
Westerstraat i 79, Steen met opschrift : DIT IS INT HOF 1 676.

MUSEA
Musea

De gemeente Enkhuizen bezit twee collecties oudheden : de Chirurgij nskamer in
het Waaggebouw en een collectie topografica op het Stadhuis.
Het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum, bevattende een collectie betreffende oudheden
en volksgebruiken langs de Zuiderzee, is gevestigd in het Peperhuis, zie blz. 29.
Vgl. De Nederlandse Musea, uitg. Departement van O.K. en W., Ze druk 1954.
OOSTERDIJK

Dijksmagazijn
de ,,Tent"

Aan de Zeedijk ten noorden van Enkhuizen, dichtbij Ouddijk, staat de voormalige
opzichterswoning
ader laats van
Drechterland,g
genaamd de Tent.
Het eg met verg
P
g
P
bouwtj e moet omstreeks i 73 2 zijn opgericht (zie BROUWER, Tweede Vervolg blz. 77,
en P. SCHUURMAN in Westfriesland's Oud en Nieuw 1936, blz. 21) en is nog
eigendom van het ambacht, dat omstreeks 1941 de sierende onderdelen t.w. een
opzetstuk, dat op de kroonlijst van het vergadergebouw stond en een schouw met
schilderstuk en wapens, naar zijn tegenwoordig kantoor te Hoorn, Grote Oost 6
heeft doen overbrengen (zie aldaar).

GROOTEBROEK
Praehistorische
grafheuvels

Aan de Raadhuislaan ten Zuiden van Grootebroek bevinden zich in het land enige
graf heuvels, waarvan er drie bij opgraving door ringsloten omgeven bleken te zijn
en opgebouwd uit zoden in meer perioden. Onderzoekingen wezen uit dat de
heuvels uit de Bronstijd kunnen dateren (publicatie van het onderzoek door
A. E. VAN GIFFEN in West-Friesland's Oud en Nieuw 195 3 en 1954; vgl. Enkh.
Courant 13 Oct. i 949 ; H. TJ. WATERBOLK, De praehistorische mens en zijn milieu.
diss. Groningen 1954). Bij de opgraving zijn geen vondsten gedaan. H. TJ. WATERBOLK en A. E. VAN GIFFEN wijzen beiden op de merkwaardige situatie van
bewoning op mariene klei op een niveau, dat thans 1.75 m beneden N.A.P. ligt.

Toren

DE HERVORMDE KERK, oudtijds de H. Johannes Baptista toegewijd, is een
xixe eeuws gebouw, met een in de kern waarschij nlij k laat xve eeuwse toren met
spitsboognissen versierd. De toren die eigendom is van de Hervormde Gemeente,
werd na een brand tengevolge van blikseminslag in 18 84, sterk vernieuwd en inwendig gepleisterd. De middeleeuwse kerk wordt afgebeeld op twee anonieme teke-
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ningen in de Prov. Atlas te Haarlem. Een bouwkundige schets door arch. A. MULDER
berust in de verzameling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Van de inventaris mogen vermeld worden:
een zwart gelakte eiken preekstoel met gekorniste panelen aan de kuip en bijbehorend Preekstoel
achterschot en klankbord, xviic.
Aan de preekstoel is een rijk in Lodewijk xiv stij 1 geornamenteerde lezenaar be- Lezenaars
vestigd, pl. CX VII -24 5 , die het jaartal z 749, het wapen van Grootebroek en zeven
namen van schenkers draagt (Gen. en Herald. Ged. III, blz. 16q).
De doopbanken, binnen het van een geslingerde spijltjeszone voorziene doophek, Doophek en
zijn gedateerd 1690. Deze datum kan voor het gehele doophek gelden met inbegrip 'bankers
van de koperen doopboog, pl. CXVIII-247, samengesteld uit dierornament, de koperen
lezenaar, waarop David de harp bespelend is voorgesteld en de blakerarmen.
De kerk bezit voorts een drietal koperen kronen, twee grote en een kleine, alle van Kronen
twaalf armen.
DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK uit omstreeks 1930 bezit het volgende zilverwerk:
een vergulde stralenmonstrans in Lodewijk xiv vormen, op ovale voet, hoog 90,
xviid—xvilia; merken : Holland, Enkhuizen, jaarletterK,meesterteken Q ;
een vergulde miskelk, hoog 30, op zeslobbige voet, waarop fraaie gedreven voorstellingen van de Aanbidding der herders, de Besnijdenis, de Aanbidding der Koarige jezus in de temp el en de Kruisiging. Op de
ningen, de Presentatie, de twaalfjarige
voet; merken : Amsterdam, jaarletter E van i 63 6, meesterteken van Th. Bogaert;
een vergulde miskelk, hoog 22, op gelobde voet met de voorstelling van de vier
Evangelisten. Op de cuppa Elia met de engel, het offer van Abraham, de Mannaregen en het Laatste Avondmaal. Merken : Amsterdam, jaarletterEvan i 65 7, meesterteken van J. Bogaert (als VOET nr. 97) ;
een fraai gedreven oliedoosje, pl. CXXIX—z75, met vogelmotieven op de opstaande
rand en een pelikaan met jongen op de deksel, omstreeks 1700, geen merken;
een gegraveerd ampullenblad, pl. CXXXIII -2 8 3 , diameter 23, met in het blad een
voorstelling van de bruiloft van Kana, langs de rand allegorische figuren, XVIIA.
Merken : Holland, Enkhuizen, jaarletter B, meesterteken druiventros ? in ruitvorm;
een doopschaal met gedreven bloemornament in de rand, diameter 2 3 X 3 3, 5 . In
de cartouches van de rand voorstellingen van de H. Maagd en Joh. Baptista. Merken:
Amsterdam, jaarletter E van 1667, meesterteken GB. als voET nr. 100. FREDERIKS
nr. 201 ;
twee ampullen, waarvan de bovengedeelten en de oren vernieuwd zijn; op de voet
cartouches met voorstellingen uit het leven van Christus, xvli; geen merken te vinden;
een wierookvat, samengesteld uit verschillende onderdelen, het bakj e XVIIA met
vruchtfestoenen en maskers ; geen merken te vinden; deksel laatgothisch;
een fors wierookscheepje, lang 20, versierd met enig kraakbeen ornament. Merken:
Amsterdam, j aarletter x van 165 2, meesterteken een zespuntige ster met twee bolletj es,
Vgl. FREDERIKS blz. 348;
een kruisbeeld, hoog 8 S , geen merken te zien, xviii ;
zes kandelaars, pl. CXXIX-273, hoog S 5 . Merken : Amsterdam, jaarlette:rFvan z 6 S 8,
meesterteken van J. Bogaert.

R.K. Kerk
Monstrans

Kelken

Oliedoosje
Schalen

Ampullen
Wierookvat
Wierookscheepje

Crucifix
Kandelaars
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HET WEESHUIS, oorspronkelijk gevestigd in het in i 839 afgebroken geseculariseerde klooster van de Reguliere Kanonikessen van S. Augustinus, toegewijd aan de
H. Elisabeth, bewaart twee houten beelden van weeskinderen boven de ingang en
boven een poort een schildhoudende leeuw xviii ? ; in de zijgevel een gevelsteen met
1 575.
Gevels De nieuw opgemetselde trapgevel nr. 43 9 bevat een gevelsteen van 1643 en enige
oude onderdelen; de pui is laat xvrlie eeuws.
De huizen 45 en 212 bevatten resp. gevelstenen met voorstellingen van S. Maarten
en S. Pieter.
Schouwen Een tegelschouw uit het pand 198 berust thans in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Voorts bevatten o.a. de huizen 217, z86, 3 0o en een ongenummerd pand
tegelschouwen met tableaux met Bijbelse voorstellingen, xviii-xix.
Weeshuis

^LUTJEBROEK
Koperwerk De moderne HERVORMDE KERK bezit twee koperen lezenaars en een eenvoudige
koperen doopbekkenhouder. De voorzangerslezenaar is bijzonder rijk in Lodewijk
XIV Stijl geornamenteerd en vertoont behalve het wapen van Grootebroek het Jaartal
175 2. De kansellezenaar is vroeg xixe eeuws.
R.K. Kerk DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK (1877, architect P. J. H. Cuypers) bezit een
goed onderhouden zilverschat omvattende:
Monstrans een niet vergulde monstrans, hoog 66, XVIIA, op zeslobbige voet, waarop de lijdenswerktuigen zijn voorgesteld. Het middendeel bestaat uit een cylinder geflankeerd
door kleine heiligen beeldj es ; merken : Hoorn, jaarletter G, meesterteken ® ;
Ciborie een vergulde ciborie, pl. CXXIV-z6i, met edelstenen op de nodus; op de voet en de
cuppa voorstellingen uit de H. Schrift. De deksel draagt een grote opengewerkte
kroon. Merken: Amsterdam, jaarletterHvan 166o, meesterteken onduidelijk;
Kelken een miskelk, hoog 29, op zeslobbige voet, waarop Heiligen zijn voorgesteld.
Onder de voet inscriptie B.W. 1632. Gedeelten van de stain zijn nieuw; geen merken
te zien;
een kleine gladde kelk, hoog i 5 , op geornamenteerde voet ; merken : Enkhuizen,
jaarletterH,meesterteken een geitekop ? XVIIA ;
Doosje een hostiedoosje met deksel in knorornament en bekroond door een Mariabeeldje;
merken : Enkhuizen, jaarletter w, meesterteken een druiventros ? midden xvii;
Schaal een lavaboschaal, diameter 25,5 X 31,5, met fijn gegraveerde voorstelling van den
Voetwassing in een rolwerkcartouche in het blad, midden xvii. De rand is versierd
met engelkopjes, festoenen en twee cartouches met gegraveerde voorstellingen van
de Aanbidding der herders en van Christus bij de put. Stadsmerk onduidelijk, jaarletter z, meesterteken een franse lelie ? FREDERIKS, nr. 204 als Noordhollands werk;
Wierookvat een wierookvat, pl. CXXII-2 5 6, hoog z8, met gedreven festoenen op het bakje en
gothiserend ajourwerk en pinakels aan de kop, xviia; merken : Hoorn, jaarletter G,
meesterteken als de monstrans.
Wierookscheepje een wierookscheepje, hoog 6, XVIIA, op geornamenteerde voet, overigens glad met
uitzondering van een fleuronrand langs het scheepje. Merken : Alkmaar, jaarletter Q,
meesterteken een leeuw naar heraldisch links;
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een missaalband met zilver beslag op de hoeken en platten, xviib. FREDERIKS nr. 3 8. Missaalbanden
een missaalband in Lodewijk xv stijl met een zilveren medaillon, voorstellende de
H. Nicolaas, xvIIIb, FREDERIKS nr. 3 3 I.
vier kandelaars, hoog 63, geen merken to vinden, waarschijnlijk Antwerps werk, XVIIB; Kandelaars
twee kandelaars, hoog 5 z ; merken : Holland, Amsterdam, jaarletter D van i 73 8,
meesterteken een ooievaar, VOET nr. i 34—I 35.

HENSBROEK
Aan de weg tussen Hensbroek en Obdam staat een hardstenen GRENSPAAL bekroond door een vlampot en voorzien van het wapen van Obdam en het jaartal i 8 3 5 .
Bij het huffs A 49 ligt de gevelsteen van het VOORMALIGE RAADHUIS met
namen van schout en schepenen uit z 729, zie J. BELONJE in : Westfriesland's Ouden Nieuw I, blz. I I 5.

Grenspaal

Gevelsteen

DE HERVORMDE KERK, op een kleine verhoging aan de westzijde van het dorp Herv. Kerk
op enige afstand van de weg gelegen, is een in gothische trant opgetrokken gebouw
uit 165 7, dat met uitzondering van de ingebouwde toren eigendom is van de Herv.
Gemeente Hensbroek.
Oudh. en Gest., blz. 449 ; VAN DER AA V, blz. 448 ; VAN DEN BERGH I, nr. 105 ; N.H. Oudh. I, Literatuur
blz. 35 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 67 en II, blz. 328 ; Gen. en Herald. Gedenkw. III, blz. 283.
TEKENING door A. DE HAAN 1744 in Prov. Atlas Haarlem.
Afbeeldingen
PRENTEN door SPILMAN naar PRONK In Verheerlijkt Nederland en door ZEEMAN in Bruin's
Arkadia.
Volgens een oud rijm, in het kerkarchief bewaard, is de huidige kerk in 16 5 7, in korte tijd Geschiedenis
opgetrokken, ter vervanging en in de nabijheid van het in 15 79 afgebrande middeleeuwse
gebouw; in de tussenliggende periode had een noodkerk dienst gedaan. Genoemde datum
wordt bevestigd door een gedenksteen inwendig aan de voet van de toren.

Het zes traveeen diepe, vijfzijdig gesloten dorpskerkj e, fig.

2 3,

pl. XL--84, dat

Fig. 23. Hensbroek. Herv. Kerk

geheel van baksteen, formaat 23 ,5 -24 X 4, 5 5 , I o lagen 5 6, in kruisverband is
opgetrokken, zonder toepassing van natuurstenen sierdelen, vormt een karakteristiek
—

Beschrijving
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staal van het voortleven van de gothische traditie in de xviie eeuw. De slechts eenmaal
versneden steunberen, de hooggeplaatste rondgesloten vensters met de smalle rechte
dagkanten en de corresponderende spaarvelden in de westpartij spreken evenwel
duidelij k voor de jongere bouwdatum.
De toren is bijna geheel ingebouwd ; de westgevel is versierd met een doorgaand
spaarveld, waarbinnen een nisvormig spaarveld is aangebracht, corresponderend met
de vensters en nissen van de kerkgevels ; ter hoogte van de aanzet van de geveltop
begint een tweede recht smal spaarveld dat tenslotte bovenaan de galmgaten overspant. De korte gedeelten van de andere gevels van de toren zijn op gelijke wij ze
gedetailleerd. Het smalle naaldspitsje is met leien gedekt. De oorspronkelijke westelij ke ingang in de toren is later gedicht en vervangen door een ingang in de tweede
travee aan de noordzijde, tegenover een tweede oorspronkelijke ingang aan de zuidzij e.
Inwendig De kerk wordt gedekt door een gedrukt tongewelf, op muren die door trekbalken
zonder muurstijlen gekoppeld zijn. Op het gewelf is het jaartal 165 8 geschilderd.
Daar in de koorsluiting het middenvenster steeds ontbroken heeft, is de huidige
opstelling met de kansel tegen de koorsluiting zeer waarschijnlijk de oorspronkelijke.
De twee eerste traveeen zijn ten behoeve van dienstruimten afgeschoten, waardoor
Stichtingssteen de ongeveer 2 X 2, S meter grote, fors gebeeldhouwde stichtingssteen, pl. XLII-87,
die aan de oostelij ke torenwand boven de voormalige doorgang is aangebracht, niet
meer tot zijn recht komt.
Boven de cartouche in kwabornament worden op deze steen door een leeuw en een
griffioen de gekroonde alliantie wapens van Wassenaer-van Renesse gehouden, het
eerste omhangen met het teken van de orde van de Witte Olifant. Het opschrift van
de cartouche herinnert in de volgende woorden aan de eerste steenlegging van de
kerk door de zoon van de bekende admiraal Jacob van Wassenaer in 1657: ,HEER
IACOB BAENDER HEER VAN WASSENAER HEERE VAN OBDAM HENSBROK SPIERDYCK
WOGHMEER SUYDWIJCK SCHOONOUWE KERNHEM RIDTMEESTER COLLONEL OVER EEN
REGEMENT PAERDEN GOUVERNEUR EN DROST DER STADT EN LANDE VAN HEUSDE ENDE
FORTE OP DE MASE ADMIRAEL VAN HOLLANT ENDE WESTFRIESLANT RIDDER VAN DE
CONINCKLYCKE ORDERE VAN DEENEMAERCKEN EN VROUWE ANGNES BARONESSE VAN
RENESSE SIJN EGEMALINNE HEBBEN DESEN STEEN DOEN SETTEN TOT GEDACHENISSE DAT
HAER SOON HEER YACOB BARON VAN WASSENAER OUT SYNDE TWALEF YAER MIN

5 9 DAGEN

DEN EERSTEN STEEN VAN DESE KERCK GELEYT HEEFT DEN 2EN JULY YNT JAER ONSES
HEERE 1657".
De zwart geverfde eiken preekstoel met bijbehorend klankbord en achterschot, stamt
blij kens het j aartal 163 I op een der getoogde panelen van de kuip, uit een vorig
gebouw of van elders.
Voorts bezit de kerk:
Herenbanken twee geverfde en door latere toevoegingen gewijzigde herenbanken met getorste
kolommen en getoogde paneeltj es xvii;
Koperwerk op het doophek, xvii, koperen doopboog en drie blakerarmen, XVIIB;
drie grote koperen kronen waarvan een twaalfarmig en twee zestienarmig; een der
laatstgenoemden draagt schildjes met de voorstelling van een schip en een monogram, xvII ;
Psalmbordje een psalmbordje versierd met gesneden putti en de harp spelende David, xvll.
Preekstoel

HOOGKARSPEL, HOOGWOUD
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In de toren hangt een klok, hoog 87, diameter 109,5 , met een rand met jachttaferelen
en het opschrift: TER DIENSTE VAN CHRISTI KERCKE IN DE HEERLICKHEYT VAN HENSBROCK IS DESE KLOCK GEGOOTEN IN DEN IAERE ONZES HEEREN 1637. EVERARDUS
SPLINTER ME FECIT ENCHUSAE, 1625.
De kerk bezit een tinnen avondmaalsstel met ingegraveerd wapen van Abraham van
der Meer en j aartal 175 5 van gelij ke vorm als het zilveren stel van de Noorderkerk
te Hoorn en bestaande uit twee bekers, een dekschaal, een kan, een grote schaal en
een kleine schaal. Voorts een open schaal op voet, XVIIId.
In de Gemeente staat een houten POLDERMOLEN, achtzij dige bovenkruier met
vijzel uit 18 66, in 1934 gestroomlijnd en nog in functie.

Klok

Avondmaalstin

Molen

HOOGKARSPEL
De grens tussen Westwoud en Hoogkarspel wordt aangegeven door een natuurstenen BANPAAL met het wapen van Westwoud, door een leeuw gehouden en het
j aartal 1754.

Banpaal

Aan de weg naar Medemblik is het oude TOLHUIS bewaard, dat volgens de kroniek Tolhuis
van ABBING over Hoorn (II, blz. 23 7) in 172 8 aldaar is gebouwd en sedert 173 I bezit
was van Medemblik. Zie : Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, I 9 15 , II,
blz. 127. In de Prov. Atlas te Haarlem berust een anoniem xviiie eeuws tekeningetje
van het tolhuis.
Van de oude toestand is weinig meer te herkennen door bepleistering en inwendige
verbouwing. In de gevel de grote stichtingssteen, pl. XLII-8 8, met het wapen van
Medemblik, gehouden door twee leeuwen en met de datum i 729. Op een cartouche
waarop de leeuwen staan, zijn de wapens van de families Brouwer, Spigelmaker en
Maars weergegeven. De tekst luidt : MEDENBLIK. MR. (waarschijnlijk oorspronkelijk
MN) BROUWER. R. BU; I. SPIGELMAKER R. BU. ; MR (waarschijnlijk ook voor MN.)
S. MAARS R. BUR. 17 TOLHUYS 29.

DE HERVORMDE KERK uit 186o bezit twee koperen lezenaars, een uit acanthus- Lezenaars
ranken samengesteld, en een uit twee tegengestelde C-voluten, beiden XVIIB-XVIIIA.
Voor de grafzerken zie Gen. en Herald. Gedenkw, III, blz. 296 en Westfries
Museum cat H., 1934, nr. 757.

HOOGWOUD
AARTSWOUD
DE HERVORMDE KERK is in 18 84 opgetrokken ter plaatse van de toen afge- Toren van de
broken laatgothische kerk; de toren bleef behouden doch werd bij herstelwerkzaam- Herv. Kerk
heden in i 895 deels bepleisterd, deels bemetseld met machinate steen.
Teg. Staat vile, blz. 470 ; JOOSTING EN MULLER I, b'lz. 7 3 ; Gen. en Herald. Gedenkw., i, blz. 9 ; Literatuur
N.H. Oudh. I, blz. 40.
Afbeeldingen
PRENT van SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland.
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TEKENING van kerk en toren van het zuiden uit gezien in album Schoemaker, verz. K.O.G
Amsterdam.
TEKENING door A. DE HAAN 1729 en twee anonieme tekeningen xviii, Gemeentehuis Hoogwoud.
Geschiedenis De kerk werd voor de sloping opgemeten en in tekening gebracht door arch. A. MULDER;
de tekeningen berusten in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De kerk wordt waarschijnlijk reeds in i 3 9 5 onder de naam Nederswout, stellig in de jaren
146o —I 5 50 genoemd in de kerklijsten der Domfabriek te Utrecht. Op een trekbalk in de
afgebroken kerk zou het jaartal I S I S te lezen zijn geweest. Toren en kerk stamden volgens
de tekening door A. MULDER in 18 8 3 vervaardigd, niet uit dezelfde periode ; de toren moet
jonger dan de kerk zijn geweest.
Aan de westelijke toegang die in 1895 vernieuwd is, zou volgens Noord-Holl. Oudheden
een jaartalsteen i 63 5 gestaan hebben, die echter bij latere wijzigingen weer verdwenen
blijkt te zijn.
Beschrijving

De vierkante toren, fig. 24, die uit drie geledingen bestaat en door een lage bakstenen koepel gedekt wordt, is aan de west- en zuidzijde met machinale Steen bemetseld en aan de noordzijde over de benedenste geleding bepleisterd. De baksteen
meet inwendig z 8,5 X 4,5 , ' 0 lagen S S, S, hogerop z 8,5—I 9, S X 4, i o lagen 54 ; de
koepel bestaat uit kleine gele Steen van z 8 X 3,8, i o lagen 44, 5 • Aan de niet vernieuwde zijde vertoont de toren uitwendig in de tweede geleding twee brede flauw
spitsbogig gesloten nissen waarin aan elke zijde gevorkte montants opgaan, in de
derde geleding kleine rondbogig gesloten galmgaten tussen smalle rechthoekige
spaarvelden. De profielen, bestaan, waar ze nog gespaard zijn, uit een flauw holprofiel vergezeld van een smalle hollijst. Aan de oostzijde zijn nog natuurstenen
negblokken waar te nemen, die volgens de tekening van architect A. MULDER ook
aan de westzijde voorkwamen.

Fig. 24. Aartswoud. Toren en voormalige Kerk
Inwendig

Inwendig zijn beganegronds aan noord- en zuidzijde grote rondboognissen uitge.
spaard, in het midden waarvan een spleetvormig venster onder een ontlastingsboog
enig Licht toelaat.
Twee moeten ter hoogte van de boog der nissen doen aan een uitgebroken gewelf denken, doch zij sluiten met een hoek tegen elkaar. In de noordelijke hoek
is aan de oostzijde in het muurwerk een wenteltrap uitgespaard, die naar de
eerste verdieping leidt, waar de wanden door twee segmentvormig gesloten spaarnissen aan elke zijde zijn geleed; de spaarvelden die daarboven beginnen, eindigen ongesloten bij de volgende balklaag. -In de oostmuur is geen toegang naar de
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kerk aangebracht, hetgeen overeenstemt met de opmetingstekening van
uit blij kt dat de kerk aanvankelijk los van de toren stond.

18 8

3, waar-

Het kleine steenformaat wijst ontegenzeggelijk op een vrij jonge bouwdatum, die wegens
de nog geheel gothische opbouw in de tweede helft van de xvie eeuw kan gesteld worden.
De datumsteen 163 5 moet in verband gebracht worden met een wij ziging, zoals bijvoorbeeld
het aanbrengen van een nieuwe toegang. Volgens een tekening in het album Schoemaker
zou de toren hoger geweest zijn; de koepelvormige dekking, die blijkens het materiaal in de
xviie of xviiie eeuw ontstaan is, zou met een eventuele inkorting kunnen samenhangen.

De klok, hoog

I I I,

Datering

diameter 134, draagt het opschrift: GODS STEM AERTSWOUT ALLEEN Klok

BETROUT. ALBERT IANSZ. WAGENAER BURGEMEISTER EN TIJS GLASZ KERCKMEISTER ENDE
DELIS GERBRANTZOON PREDICANT. HENRICUS NIEMAN ME FECIT ENCHUSAE ANNO DOMINI
1620.

In de moderne kerk is een rijk gesneden en met inlegwerk versierd herengestoelte Herenbank
opgesteld, afkomstig uit de oude kerk, gedateerd 1641 en blij kens het wapen in de
bekroning, toebehoord hebbend aan de Zeeuwse familie Soete van Laecken, (vgl.
de klok van Hoogwoud). De eikenhouten bank, pl. XLI-8 S , is versierd met getoogde panelen tussen half geornamenteerde kolommen en een fijn gestoken arabesken
fries langs de overhuiving, die aan de onderzijde met cassetten gedetailleerd is. De
voorzijde van de bank is met ebbenhouten panelen ingelegd en wordt gevat tussen
twee hermen. In de bekroning van de deurtjes zijn van ivoor de letters GRHK, IIMK,
PISK, VCGK ingelegd.
Voorts bezit de kerk Brie grote koperen kronen elk van zestien armen en twee van Kronen
e, xvii.
twaalf, benevens een klein zesarmig kroontje,
HOOGWOUD
HET RAADHUIS dat volgens een stichtingssteen in 1743 is gebouwd, heeft door
herhaalde wijzigingen het oude karakter geheel verloren.
Ten raadhuize wordt een verguld zilveren dekselbokaal bewaard, hoog 29, waarop
het wapen Catz is afgebeeld met het inschrift : , HEER WILLEM MAURITS VAN CATZ,

Raadhuis
Zilveren Bokaal

HEERE VAN CATZ, COULSTER, HEYLOEN, OESDOM, VRIJHEER VAN VEENHUYSEN, HOOGWOUDT, AERTSWOUDT EN IN LAMBERTSCHAAGE: IN DEN JARE

1716, GECOMMITTEERD

WEGENS DE RIDDERSCHAP VAN HOLLAND IN DE GENERALITEITS REKENKAMER; EN IN
DEN JARE

1719 UIT DIE VOORSZ. GENERALITEITS REKENKAMER DOOR DEN STAAT DER

VERENIGDE NEDERLANDEN AFGEZONDEN ALS EXTRA-ORDINARIS AMBASSADEUR AAN HET
HOF VAN DEN KONING VAN SPANGIEN HOOGHEEMRAAD VAN SCHIELAND ENZ. ENZ. ENZ.
HEEFT TER INWIJDING VAN HET NIEUWE GEBOUDE STADS- EN ,RAADHUIS DER VOORSZ:
HOOGE HEERLIJKHEDEN VAN HOOGWOUT EN AERTSWOUT DEZEN SILVER VERGULDEN
BEKER TER GEDAGTENISSE VAN ZIJN HOOG EDELHEID AAN HET COLLEGE VAN BALJUW
EN VERDERE REGENTEN DER VOORNOEMDE HOOGE HEERLIJKHEDEN GESCHONKEN EN
VEREERD OP DEN

dam, jaarletter

I

16 JULY I743". De beker is gemerkt met het stadskeur van Rottervan 1 743 en meesterteken van Hendrick van Beest.

DE HERVORMDE KERK is vrij gelegen op een enigszins verhoogd kerkhof en
behoort met uitzondering van de toren, die burgerlijk eigendom is, aan de Herv.
Gemeente Hoog- en Aartswoud.

Herv. Kerk
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Literatuur D. BURGER VAN SCHOORL, Chronyk van de stad Medemblik 1767, blz. Io4; Oudh. en Gest. ii,
blz. 463 ; Teg. Staat vIII, blz. 470; VAN DER AA V, blz. 791 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 73,
II, blz. 3 23 ; N.H. Oudh. I, blz. 3 9; Gen. en Herald. Ged. III, blz. 299 enz. P. BOSSEN, Kroniek

van de dorpen Hoogwoud en Aartswoud, Alkmaar 193 8 ; dez., Bijdragen tot de Geschiedenis
van West-Friesland, 16. I 941.
Afbeeldingen Prent door SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland, idem door Zeeman in Bruin's
Arcadia; Schilderij door J. A. V. BEERSTRATEN in verz. Z. de Hartanyi, Kopenhagen, afgebeeld
in Speelwagen 1949, tg. blz. zz8. Schetsen door arch. A. MULDER in de verz. van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg.
Geschiedenis De kerk die volgens de legende op het graf van Graaf Willem II gesticht zou zijn en later
onder de naamheilige Johannes Baptista tot parochiekerk is verheven, wordt sedert 13 9 5 in
de kerklijsten van de Utrechtse Dom vermeld. De toren werd, na in 1472 ingestort te zijn,
spoedig herbouwd ; de kerk die blijkens het schilderij van van Beerstraten een kruisvorm had,
stortte in 1674 in en werd blijkens een stichtingssteen in 168o herbouwd in de tegenwoordige
vorm. Een houten bord in de kerk met gesneden lij st uit 168z vermeldt in rijm de geschiedenis
van de ineenstorting der kerk en de herbouw (Gen. en Herald Gedenkw. iii, blz. 299, waar
abusievelijk in plaats van vier en seventig gelezen wordt vier en twintig).
Boven de westelijke ingang is een wapensteen gevat met een onderschrift betreffende de
eerste steenlegging in 168o door Michiel Heynsius, balj uw van Hoogwoud. Voor de ingrijpende restauratie van de toren, omstreeks 1886, waaraan de derde geleding en de spits
te danken zijn benevens de bemetseling van de beide benedenste geledingen, bestond de
beeindiging uit een gemetselde spits.
Beschrijving Het

gebouw, fig. 25, bestaat uit een ruim schip van zes traveeen met een vijfzijdige
sluiting, condom van steunberen voorzien en sedert i 870 gepleisterd, benevens een
forse toren.

Fig. 25. Hoogwoud. Herv. Kerk
Toren

Van de oorspronkelijke bouw is in de beide eerste geledingen blijkens de tekeningen
van voor de restauratie, niettegenstaande de bemetseling, de detaillering behouden,
bestaande uit Brie smalle spitsboognissen aan elke zijde boven een gesloten vrij lage
onderbouw. Inwendig bestaat het muurwerk tot ongeveer 14,50 m uit oud materiaal,
formaat 27--29 X 7,5-8,5 secundair in onregelmatig verband verwerkt zodat io lagen
88-90 meten. De noord- en zuidwand zijn voorzien van spaarnissen, aan de oostzijde
was een hoge thans gedichte doorgang naar de kerk. De westelijke ingang is modern.
Voor 1886 schij nt de benedenruimte overwelfd te zijn geweest; alle sporen daarvan
zijn echter weggewerkt. De bovenste geleding met de klokstoel en de spits alsmede
de stenen leeuwen op de balustrade zijn in 1 886 aangebracht.
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De ruime eenschepige kerk is voor zover onder de pleisterlaag to constateren valt,
opgetrokken van baksteen 19 X 4, , i o lagen 5 5 , met een muurdikte van 62-67. De
muren hebben behalve het hoge plint een versnijding, die om de steunberen heenloopt. De brede vensters zijn flauw spitsbogig gesloten en thans van ijzeren ruitvormige roeden voorzien in houten kozijnen. Behalve de oorspronkelijke toegang
aan de westzijde, bevindt zich een deur aan de koorsluiting. De kerk is gedekt door
een houten tongewelf met trekbalken, die middels sleutelstukken op kleine natuurstenen kraagstenen rusten.
De kerk bezit:
een doopvont van Naamse steen bestaande uit een achtzijdige kuip met sedert een
recente restauratie aangevulde maskerkoppen aan vier zijden, xv. Het van vier- op
acht zijden overgaand voetstuk is bij die gelegenheid toegevoegd;
een zwart geverfde eikenhouten preekstoel met bijbehorend achterschot en klankbQrd, die tegen de Lange zuidwand is opgesteld, heeft op de kuip bloem- en vruchtfestoenen in compartimenten tussen kolommen en gestoken friezen, midden xviie
eeuw en is omgeven door een geverfd eiken doophek met een spij len fries, xvii.
Op het doophek staat een koperen doopboog, samengesteld uit dierfiguren en een
kaarsenarm xviiB.
Tegenover de preekstoel staat een uit de vorige kerk afkomstige, overhuifde eiken
herenbank in welks achterschot drie cartouches met wapens zijn uitgesneden. Het
linker cartouche bevat het alliantiewapen de Soete van Laecken van der Noot '- en
de letters C.L. en 1634; het linkerpaneel vertoont het wapen van Hoogwoud en de
letters G.I.D. Het cartouche in het middenvak met het wapen van Boetselaer, welke
familie in i 672 de heerlij kheid verwierf, heeft een iets jonger voorkomen.
De overhuiving van de bank is aan de onderzijde met cassetten versierd.
In het schip hangen drie grote zestien-armige kronen, waarvan twee met schildj es,
midden xvil ; een koperen blakerarm.
In 1879 werden z 7 gebrandschilderde ruiten verkocht (zie Kunstbode I).
Voorts bezit de kerk:
een tiengebodenbord uit 1687 en een oud eiken deurtje in de toegang naar het
orgel.
Op de orgelgalerij staan twee houten leeuwtjes xvii.
De torenklok van 1650 is nog aanwezig. Een tweede uit 1614 is in de laatste oorlog
versmolten. Het opschrift van de aanwezige klok luidt : CHAERLE DE SOOETE VAN

Kerk

Doopvont

Preekstoel

Doopboog
Herenbank

Kronen

Bord

Klok

LAEKEN HEER VAN HOOCHTWOVE EERTSWOVE LAMMERTSCHAGEN ENDE S. PIETERSDAM
DE HOUTEN. PIETER IANSZ. MAERTZ. ENDE CORNELIS PIETERS DROOCH, KERKM. F. ET P.

65 O. Voorts twee wapens : een met een keper
en een met een boom (Hoogwoud) ; de klok meet z 3 7 diameter.

HEMONY ME FEC ZUTPHANIAE ANNO DOMINI I
(SOETE VAN LAECKEN)

PARTICULIERE GEBO UVEN
Verschillende boerenwoningen in de Gemeente hebben details uit de xviiie eeuw Boerderijen
bewaard. De Willemshoeve B 17, fig. z6, pl. XLIII-9 i, gedeeltelijk gemoderniseerd
doch nog van het gebruikelij ke oude Westfriese stolptype, heeft een kort uitgebouwd
voorhuis met een houten voorstuk, waarvan een gedeelte uit brede geribde eiken delen
Mededeling van het Centraal Bureau voor Genealogie.
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Fig. 26. Hoogwoud. Boerderij Willemshoeve

Fig. 27. Hoorn voIgens de kaart in Blaeu's Stedeboek 1649

Fig. 28. Hoom, met uitbreidingen van
1420, 1,o8, 1'76-'78, 1608-'28, 1662-'68
I. Mariatoren
a. Hoofdtoren
3. Oosterpoort
4. Admiraliteitspoortje
S. Kamer 0.1. Compagnie
6. Pakhuizen 0.1. Compagnie
7. Kamer W.I. Compagnie
8. Statencollege, thans Westfries Museum
9. Statenlogement, thans Stadhuis
10. Waag
II. Doelen
12. Timmermansgildehuis
13. Noorderkerk
14. Oosterkerk
I,. Lutherse Kerk
16. S. ]ansgasthuis
17. S. Pietershof
18. Klaes Stapel's Hof
19. Protestantse Weeshuis
20. Oudevrouwcnpoortje
%1. R.K. Wees- en Oudeliedenhuis
%2. Huiszittcnhuis
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bestaat, xvii ? Het deurkalf en de zwikken van de ingangsboog zijn met snijwerk
versierd, pl. XLIII-9z, een stoet paarden voorstellend, xviii?
De hoeve B 65 heeft een gevelsteen met een schip en datum 1671; inwendig een tegelschouw en glazen wandkastj es xvrzl of XIXA.
Een gevelsteen met een schip en datum z 769 wordt gevonden in het huis H 67.
Voorts bevatten de huizen A 29 en D 88 tegelschouwen.
In de Gemeente Hoogwoud staat de MOLEN van de polder Lagehoek, een achtkante Molen
grondmolen met vijzel, zonder spruiten in i 891 gebouwd, in i 934 gestroomlij nd en
in 19 5 o hersteld, zodat er weer gemalen wordt met windkracht.
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au Moyen Age, la Haye 1 910 ; W. B. PETERI, Overheidsbemoeiingen met Stedebouw tot aan
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Hoorn, Haarlem 1 918 ; P. KOSTER, Hoorn in de middeleeuwen, de economische ontwikkelingsgang van een Westfriesche stad, Amsterdam i 929 ; J. C. KERKMEYER, Beschrijving van
Hoorn, in Bulletin Ned. Oudheidk. Bond ix, 1 916, blz. I 3 I e.v. ; H. M. ROOM, Vervolg op
de kroniek van Hoorn, Hoorn 1931; B. VAN 'T HOFF, Bijdrage tot de dateering van de oudere
Nederlandsche stadsplattegronden, in Nederl. Archievenblad 1941-'42, blz. 29 en 97; J. C.
KERKMEYER, De historische schoonheid van Hoorn, 5 e druk, Amsterdam 1 946 ; c. J. STINS,
Geschiedenis van Hoorn's klokken en beiaarden, Hoorn 1 946 ; Duizend j aar bouwen, blz. 58.
I 5 61 Plattegronden
De oudst bekende plattegrond van de stad is die van JACOB VAN DEVENTER, die

voor

gemaakt moet zijn, daar de toen gedempte Gouw voorbij de kerk nog als water is weergegeven. De kaart berust te Madrid, de minute in het Rijksarchief te Haarlem (facs. uitgave
door R. Fruin, den Haag 1916 -'23). GUICCIARDINI's Beschrijving geeft in de franse uitgave
van 15 8z voor het eerst een nieuwe plattegrond van de stad met het Z. Z. Westen boven, van
onbekende herkomst. In de 4e druk van VELIUS verschij nt een kaart van P. UTENWAEL, gedateerd i 5 96, die beter bijgewerkt is dan de kaart bij GUICCIARDINI. Voor zijn kroniek van de
stad maakte VELIUS voorts zelf een kaart, op dezelfde wijze als de voorgenoemde gemeridioneerd, en gedateerd 1615, doch eerst opgenomen in de 4e druk, pl. XLIV-94.
De kaart van BLAEU'S stedeboek 1649, fig. 27, die naar voorbeeld van BOXHORN's kaart van
16 3 2 gemaakt kan zijn, maar uiteindelij k op VELIUS kaart teruggaat, geeft voor het eerst de
paalwering waardoor de ruime nieuwe havens gevormd werden. In VELIUS 3e druk
tenslotte van 1648 komt een klein kaartje voor, met het Noorden boven, waarop het gehele
eiland en havencomplex reeds staat aangegeven; het draagt het overigens onbekende monogram P.C.H.
Het prospect van de stad in GUICCIARDINI'S uitgave van 16 13 en in LE PETIT van i 6 15 , berust Prospecten
op fantasie. In de genoemde 3e uitgave van VELIUS komt als achtergrond van de slag van
Bossu een exact prospect van de stad voor; deze gravure is ook gemerkt P.C.H. Reeds 1622
schilderde VROOM echter een nauwkeurig gezicht op de stad, dat in het- Stadhuis hing (thans
Westfries Museum, cat. A, I942, nr. 84), pl. LIV -III.
In de verz. Kornfeld te Bern berust een krijttekening, toegeschreven aan A. VERWER met
prospecten van Edam, Hoorn, Warder en Monnikendam.
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De stad Hoorn, pl. XLV-9 5 , dankt haar ontstaan waarschijnlijk aan de uitmonding in de
Zuiderzee van een binnenwater, de Gouw, daar waar de geografische situatie een natuurlijke
havenkom vormde. Volgens de traditie zouden de eerste bewoners zich gevestigd hebben
bij de sluis waardoor de Gouw onder de zeedijk geleid werd. Op de dijk die zich aanvankelijk westwaarts in rechte lijn tot Schardam uitstrekte, werden de oudste straten het West en
het Oost gebouwd. Het Noord ontstond op een verbindingsweg met het binnenland.
De vroegste vermeldingen van de stad komen in de xive eeuw voor (VAN MIERIS II, blz. 8z,
21 I, 394, Reg. Hann., b]z. 62). De stadsrechten werden in I3 57 naar voorbeeld van die van
Medemblik verleend. De hoofdkerk komt reeds in I 3 2 3 voor (JOOSTING EN MULLER II, blz. 3 29)
en wordt in 13 69 binnendijks herbouwd ter plaatse van de tegenwoordige Grote Kerk.
De natuurlijke havenmond werd volgens Velius in I 341 tot een werkelijke haven verbeterd
door het opwerpen van een dijk, die de grondslag van de latere Nieuwendam zou vormen.
In de xive eeuw ontplooide de stad zich snel tot een havenstad, waar evenwel ook de lakennijverheid en bierbrouwerijen bronnen van welvaart werden. Omtrent de eeuwwisseling
ontstaan er verschillende kloosters en het feit dat de Proost van Westfriesland zich te Hoorn
vestigde, bewijst dat de stad in Bien tijd het middelpunt van het omringende land was.
Uitbreiding van de vissersvloot vereiste dat men omstreeks i 420 een haven begon te graven
evenwijdig aan het Oost, waardoor de tegenwoordige Doelenkade en het Venidse konden
worden opgehoogd. Het landcentrum van de stad werd verruimd door de demping van een
deel van de Gouw dat het dichtst bij de Markt lag. Daar werd het eerste Stadhuis gesticht.
Tot een versterking van de nederzetting kwam het in de eerste decennien der xve eeuw onder
druk van de krijgsverrichtingen van Jacoba van Beieren. De aarden wal met gracht, die in
1426 werd opgeworpen langs de noordzijde liep van de Oude Oostpoort langs de Turf haven
en het Breed naar zee en werd in datzelfde jaar verlegd met een uitstulping om ook de zojuist
gestichte Noorderkerk binnen de omwalling te kunnen brengen.
De goede verstandhouding met hertog Philips verschafte de stad in 143 6 de iurisdictie over
een groot gebied. De handel op de Oostzee, via Kampen op de Rijn, naar Frankrijk en Engeland bracht goede winsten op en versterkte daardoor de macht van de stad. De onzekerheid
ten plattelande deed velen naar de stad trekken en ook binnen de stad moeten zich talrijke
veehouderijbedrijven hebben bevonden. De tweede helft van de xve eeuw schijnt een zware
tijd geweest te zijn : oorlogen teisterden het land en de schatkist; de wol- en lakennijverheid
verdween volgens Velius bijna geheel. Daarbij voegde zich een rampzalige stadsbrand in
1481 waardoor alles wat ten westen van het Noord gebouwd was, verdween.
Aan de zeezijde bouwde men in 1 464 het houten hoofd en tegen vijandige schepen werd
aan het einde van het West een versterking, de Zeeburg opgericht, die echter in I S I7 weer
geslecht werd. Ook werden de west- en zuidzijde van poorten voorzien en beter bedijkt. Op
den duur mocht dit echter niet baten tegen de hoge watervloeden, die tussen Schardam en de
stad steeds meer land opeisten, totdat in 15 67 het gehele Schardammer voorland weg sloeg.
Toen onder druk van de oorlog tegen de Geldersen in i 508 meerdere versterking van de
stad nodig was, begon men dan ook aan de oostzijde de wallen te verbreden en de grachten
uit te diepen en werd tevens daar een uitbreiding van het stadsgebied gezocht. De uithoven
van de kloosters aan de Gouw en het Dalsklooster werden binnen de wal gebracht, en deze
werd versterkt met stenen torens. Een van deze, de Mariatoren is nog bewaard, daar de stad
aan die zijde niet meer vergroot werd. De bocht die tussen het Dalsklooster en de Noorderpoort ontstond werd in 15 10 Brecht getrokken, waarna aan de westzijde tussen Noorderpoort
en Westerpoort nog een uitleg binnen de wal werd gebracht. In I S 14 kon men aldus bij de
Informatie als bewijs van onmacht aanvoeren dat men de laatste jaren tien torens en tien poorten(!) had gebouwd. In 15 16 begon men van de Oostpoort of noordwaarts een muur te bouwen.
Een dergelijke versterking aan de zeezijde westwaarts, werd spoedig door het water weer
vernield. Tegen eventuele vijandelijke aanvallen met schepen werd in 15 3 z de zware Hoofdtoren gebouwd, welks vuurmonden de haveningang beschermden. Het Baadland werd vervolgens in 15 41 met een muur versterkt. De haven binnen het Baadland werd in 1503 reeds
verdiept; het blijkt uit Velius niet wanneer deze ontstaan is. Van de Noorderpoort westwaarts
werd de muur in 15 46 gebouwd. De kaart van van Deventer die voor 15 6 I gemaakt werd geeft
deze toestand nauwkeurig weer, bovendien twee rondelen voor de Wester- en Noorderpoort.
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De tweede helft van de xvie eeuw was voor Hoorn een tijd van langdurige politieke onzekerheid; het wisselend krijgsgeluk kostte de stad veel inspanning, doch zij verwierf zich uiteindelij k door haar ligging en door haar groot aandeel in de krijgsverrichtingen een blijvende
plaats als regeringsstad.
Sedert in i S 7 3 op de reede voor de stad de slag tegen Bossu het lot van Westfriesland voor
geruime tijd beslist had, kreeg men behoefte aan verruiming der havens en nieuwe versterkingen der stad. De door de omwalling van Alkmaar beroemd geworden Adr. Anthonisz
werd _ om een project gevraagd en hij bracht in i 5 76 een uitleg van ongeveer Soo meter
benevens een nieuw havenbassin dat door een dijk, de Luiendijk, op de zee gewonnen was,
binnen een vestingwal. Op de hoeken werd een tweetal bastions met teruggetrokken flanken
aangelegd. Het volgend jaar werd de wal noordwestwaarts voortgezet om bij de Catharijnetoren, de tweede waltoren ten oosten van de Koepoort, bij de oude wal aan te sluiten met
een derde bolwerk, zoals de kaart van I S 96 duidelijk weergeeft. De oude stadsgracht werd
tot haven uitgediept, evenals de Turf haven, de Ramen en de Burgwal achter het Noord,
waardoor de stad geheel met een open gracht omringd was. Buiten de stadsgracht werd in
I 5 8 I reeds een wandelsingel aangelegd, die in z S 94 en I S 98 voortgezet werd, waarna aan de
noordzijde van de stad de z.g. Drieboomdelaan werd aangelegd. In het centrum werd ruimte
verkregen door demping van water zodat de Gouw in i 5 84, de Trommelstraat in 15 93, en
tenslotte de Ramen in 15 98 in brede straten gewijzigd waren; verschillende nieuwe straten
werden aangelegd.
Met de eeuwwisseling begon voor Hoorn een nieuw tijdperk van voorspoed door de grote
vaart op Oost en West-Indie. De Compagnieen bouwden in de stad bun kamers en pakhuizen
en om de enorme toevloed van schepen te herbergen won men in 16o8 een nieuwe havenruimte op de zee door een dijk te leggen buiten de Luiendijk; met een kleine uitbreiding te
land werd dit bassin volgens Velius' kaart van z 6 i 5 met twee moderne bastions versterkt,
waarbij een der bastions uit 15 77 verviel. Een en ander werd echter eerst in 1628 voltooid.
Volgens Abbing werd ook de latere Grashaven reeds toen gevormd. Volgens de kaart bij
Blaeu (1649) is er voorts ten Westen een haven gevormd, die later weer verdwenen is. Abbing
brengt deze in verband met een pas in 1663 aangelegde paalgording tussen het Westereiland en de Westerpoort.
Verschillende openbare bouwwerken werden tijdens het bestand ondernomen en deze bloei
werd de aanloop tot de definitieve overvleugeling van de nabuurstad Enkhuizen, aan wie het
in de i 6e eeuw gelukt was Hoorn over het hoofd te groeien.
De dijken in het verlengde van de Veermanskade en van het West werden door uitgegraven
zand van de havens tot eilanden vergroot in de jaren 1662—'68, waarna op het Oostereiland
het Magazijn der Admiraliteit kon worden gebouwd, in 18 29 tot gevangenis verbouwd en
later gemoderniseerd; op het Westereiland konden in 1757 de gebouwen van de Landswerf
worden gevestigd, die in 179 5 vandaar naar Medemblik verplaatst werden. Talrijke binnenwateren die volgens de kaart van Van Deventer de stad doorkruist hebben, werden in de
loop van de xvie en xviie eeuw overwelfd en door een vernuftig stelsel van sluizen en molens
aangewend tot verversing van het stadswater, door uiteindelijke lozing op zee.
De bloeiende stad herbergde verschillende kunstenaars, waarvan echter slechts enkele namen
tot nu toe als een persoonlijkheid duidelijk worden. Haar levendig verkeer droeg ertoe bij
dat velen naar elders verhuisden.
Hoewel de vele zee- en landoorlogen in het midden der eeuw ook de stad Hoorn niet ongemerkt
voorbijgingen, heeft haar bloei zich nog na 1672 weten te handhaven, waartoe de herleving
in de scheepsbouw o.a. veel bijdroeg. Eerst in de twintiger jaren der achttiende eeuw schijnt
de achteruitgang merkbaar geworden te zijn. De regenten wisten echter nog lange tijd een
aanzienlijke welstand te handhaven, gezien de vele particuliere woningen die in het midden
der eeuw te Hoorn verrezen. De haven raakte echter uit de route en kon zich tegenover die
van Amsterdam niet handhaven. Pogingen de industrie te doen opleven, in het einde der i 8e
eeuw o.a. door de Vaderlandse Maatschappij ondernomen, hadden weinig blijvend resultaat.
In 1777 werd ter bescherming van de stad tegen de zee een sluis oostelijk van het Hoofd aangelegd. Aan de westzijde werd in 1807 nog een stadspoort gebouwd, die echter aan het
einde van de eeuw wederom gesloopt werd.
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De centralisering van het bestuur in de franse tijd ontnam Hoorn zijn belang als bestuurscentrum; alleen de arrondissementsrechtbank was er van 18 z7 tot 1 877 gevestigd.
Eerst de opkomst van de tuinbouw bracht in Hoorn weer de levendigheid van een plattelands
centrum, van een behoorlijk welvaartspeil, dat vooral door de middenstand gedragen wordt.

VERDEDIGINGSJVERKEN EN POORTEN
Wallen

Mn de west- en noordzijde van de stad zijn de WALLEN afgegraven en gewijzigd
in plantsoenen; aan de oostzijde is van de Koepoortsbrug tot de Oosterpoort een
pad over de kruin van de gedeeltelijk behouden wallen gelegd, waarvan het profiel
aan de parkaanleg is aangepast. In de singelgracht is het beloop van de omgrachting
der stad gevolgd.

Maria- of DE
Kruittoren d

MARIA- OF KRUITTOREN is een, aan de noordoostzijde van de stad, tussen
e voormalige Koepoort en de Oosterpoort gelegen waltoren, behorend tot de
omwalling van i 508.
Literatuur VELIUS, blz. I 7 5 ; N.H. Oudh. I, blz. 69 ; KERKMEYER, Bull., blz. 147;

Afbeelding TEKENING in album Schoemaker, verz. K.O.G. Amsterdam.
Geschiedenis De toren ontleent zijn naam aan het eertijds nabij gelegen * Mariaconvent. Na het in onbruik

raken van verdedigingstorens, werd de Mariatoren voor diverse doeleinden gebruikt (kruitmagazijn, garnizoenswacht) en zeer verwaarloosd, tot in de jaren 1929 —'30 met rijkssteun
tot restauratie kon worden overgegaan ten behoeve van de Vereniging ,Oud Hoorn", die
sindsdien de toren van de Gemeente in bruikleen heeft. De restauratie betrof voornamelijk
de kap, het aanbrengen van een geveltop en het verwijderen van dichtingen ; alle natuursteenwerk kon behouden blijven.
Beschrijving

De van baksteen, formaat 21 X 4,5, Io lagen 5 8-6o, gemetselde toren, fig. 29, pl.
XL VI-97, 98, was oorspronkelijk uit de gracht halfrond opgetrokken en is aan de
stadzijde toegankelijk van de kruin van de wal af, aan Welke zijde de gevel thans
beeindigd wordt in puntvorm met vlechtingen langs de zij den. Langs de voet van de
muren loopt een weinig versneden plint ; op
een hoogte van vijf meter daarboven aan de
grachtzijde, is op een rondboogfries met natuurstenen kraagstenen een weergang uitgebouwd,
waarin zes rechthoekige thans door luiken
gesloten openingen met natuurstenen dorpels
zijn aangebracht. De schietgaten in de toren
bestaan uit openingen voor groot vuur, to weten
een ter weerszijden bij het talud van de wal,
even boven het punt, ter dekking van de walgedeelten tussen de torens, en vijf ter halver
hoogte tussen de waterspiegel en weergang,
ter dekking van het veld. In de weergang zijn
op regelmatige afstanden tussen de openingen
schietspleten aangebracht voor musketvuur.
Alle schietgaten zijn met natuursteen omgeven.
De toren wordt gedekt door een vernieuwde
houten kap met leien, die van acht op vier
Fig. 9 . Hoorn. Mariatoren
2
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schilden overgaat en over de weergang heengrijpt. Bij de restauratie werden aanduidingen gevonden, die bewezen dat de kap ook oudtijds deze vorm had en over
de weergang heen op de natuurstenen lijst rustte, die de weergang en de vensteropeningen aan de bovenzijde afsluit.
De voorgevel bevat beganegronds de ingangspartij met zij- en bovenlichten, alles
gevat in natuurstenen kozijnen, waarboven tussen twee waterslagen een onversierd
breed fries loopt, waarin de ontlastingboogjes boven de deur en zijlichten gelegen
zijn. Op de verdieping zijn in het midden een venster met middenstij 1 en ter weerszijden twee openingen als die van de weergang aangebracht, die ver buitenwaarts
in de gevel geplaatst zijn, daar zij licht moeten geven in de weergang. In de top werd
een klein venster bij de restauratie aangebracht. Alle vensters zijn omgeven door
natuurstenen kozijnen. Langs de zij den van de gevel onder de weergang is door
vertanding in het muurwerk de aanzet van een steensmuur te zien.
Inwendig bevat de toren een overwelfde kelder en een verdieping, van waar uit de vijf
grote schietgaten bediend werden. Van de oorspronkelijke schouw vond men enige
aanzetten, volgens welke bij de restauratie een nieuwe schouw gereconstrueerd werd.
Aan de beide uiteinden van de weergang zijn nissen uitgespaard, voor de wachters.
Het oude deursiot en een ring worden in het Westfries Museum bewaard, cat. H
nr. 463a en b.
DE HOOFDTOREN is als verdedigingstoren in z 5 3 2 gebouwd ter bescherming van
het reeds in 1464 ten behoeve van handelsschepen aangelegde houten hoofd, waaraan
de toren zijn naam ontleent. Door de ligging aan de zeekust temidden van geboomte
en terzijde van de haveningang beheerst de toren het stadsbeeld van zee uit gezien.
VELIUS, blz.

blz. 148.

8 I, 237

; ABBING, blz. 74, 3 I 2 -3 14; N.H. Oudh. I,

Inwendi g

Hoofdtoren

blz. 68 ; KERKMEYER, Bull., Literatuur

SCHILDERIJ door H. C. VROOM, 1622, Westfriesch Museum, cat. A 1942 nr. 84, pl. LII--io5 ; Afbeeldingen
id. door j. VAN BEERSTRATEN, Kunsthalle Hamburg, cat. 192I, nr. IO en tekening door id.,
Berlijn Kupf. Kab. cat. i 930, nr. I 1 740 ; tekening door C. PRONK 17 27, Westfries Museum,
cat. B, 1927, nr. 29; tekening door A. SCHOEMAKER naar J. S(CHIJNVOET) in verz. K.O.G.
Amsterdam; tekening door G. LAMBERTS, 1823 in verz. Rijksdienst Monumentenzorg.
De gesloten onderbouw werd in i S 3 z opgetrokken en kreeg, naar afbeeldingen op oude Geschiedenis
kaarten en het schilderij van Vroom te oordelen, de in die tijd gebruikelijke trapgevel ter
landzij de. Toen in I 6 5 I ter wille van klokken een torentj e geplaatst werd op het dak, werd
de gevel trapeziumvormig afgeschuind en van een natuurstenen deklijst voorzien. De jaartallen 15 3 2 en 16 5 I werden op j aartallinten vermeld. Na een brand in 17 5 o werd het torentj e
in de tevoren bestaande vorm herbouwd.
Reeds in 1614 werd de toren voor vredelievende doeleinden gebruikt en nam de pas opge
richte compagnie van Spitsbergen er zijn intrek, later gevolgd door gilden en andere genootschappen, ten behoeve waarvan in de ronding van de toren vensters werden aangebracht, die
de toren het karakter van versterking geheel ontnamen. Tegen de toren hebben in de loop
der tijden diverse aanbouwen gestaan. De kaart van Velius uit 1615 en het tekeningetje van
Schoemaker geven de oorspronkelijke toestand weer met een brede doorgang achter het
traptorentje. Op het schilderij van J. van Beerstraten is de xviie eeuwse toestand weergegeven;
men ziet daar aan de oostzijde een smallere poortdoorgang naar de Steiger. Wellicht werden
deze aanbouwen omstreeks 1777 gewijzigd, toen de doorvaart langs de toren gedicht werd
en lets oostelijker de sluis werd gebouwd. In 1905—'07 heeft de toren een restauratie ondergaan, waarbij o.a. inwendig betonversterkingen werden aangebracht en de kelder afgesloten
werd om het zeewater te weren.
-
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Beschrijvin g De vijfhoekige onderbouw van de toren, fig. 30 en pl. XLVIII-ioo en XLIX-I o I,
samengesteld uit grote blokken natuursteen, gaat even boven het tegenwoordig
straatniveau, via een slechts ongeveer i meter hoog tienhoekig gedeelte over in een
halfrond, deels natuurstenen, deels bakstenen verdedigingsfront, dat op ongeveer
10 meter hoogte bekroond wordt door een op rondboogfries uitgekraagde weergang, die door het hoog oprijzende dak mede overdekt wordt.
Het muurwerk van de toren bestaat aan de west- en zuidzijde
uit blokken Ledesteen, doch aan de Oostzijde uit baksteen,

formaat 2 I,5 22,5
-

X 4, 5 5 ,5 ,
-

I o lagen 5 8 64 in kruisverband,
-

met speklagen en omlijstingen van schiet- en steigergaten in
natuursteen. De merkwaardige overgang van blanke Ledesteen op rode baksteen wordt volgehouden aan de weergang
en aan het boogfries daaronder; de kraagsteentjes onder het
fries zijn steeds van natuursteen, de boogjes daarentegen
geheel van baksteen. De gevel aan de stadzijde is van baksteen
en versierd met hoek- en negblokken, speklagen en blokken
in de boogfriezen en ontlastingsboogjes.
De schietgaten in de toren zijn op verschillende hoogten
aangebracht; ter bestrijking van het veld juist boven de
waterspiegel, zijn voor groot vuur, zowel in de vijfhoekige
onderbouw als in de io-hoekige zone openingen gespaard,
die thans alle gedicht zijn. Op de verdieping zijn eveneens
gedichte, grote schietgaten geweest, terwijl
in de weergang schietspleten voor musketvuur i n elke dam van
de kanteling to vinden
zijn, begeleid door
twee spie- of steigergaten. Een serie kleine
openingen op ongeveer een derde van de
Fig. 30. Hoorn. Hoofdtoren muurhoogte zal we-

gens de vorm en de
plaatsing eerder als steigergaten dan als schietopeningen verklaard moeten worden.
De later aangebrachte vensters op de verdieping, die sedert de restauratie stenen
kruiskozijnen hebben, zij n willekeurig tussen en over de gedichte schietgaten geplaatst.
Aan de weergang is aan de zeezijde van natuursteen een lichtkooi uitgekraagd.
Gedenkplaten Halverwege de muur zijn twee gedenkplaten geplaatst onder een vrij gebeeldhouwde
Eenhoorn als wapendrager van het wapen der stad en geflankeerd door de wapens
van de Heren, wier namen op het eerste gedenkbord aldus vermeld worden : ALS
REGERENDE BURGEMEESTEREN WAREN DE HEREN THYMON VELIUS, MR. FRANC^OIS VAN
BREDEHOFF HEER VAN OOSTHUISEN &C. MR. CORNELIS DE GROOT EN MR. PIETER VAN
DER GRAEF IS DIT ZEEHOFT OP NIEUW GEMAEKT i685 . De tweede plaat vermeldt:
ALS REGERENDE BURGEMEESTEREN WAREN DE HEREN MR. HERMAN BERCKHOUT,

III
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MR. CORNELIS CHRISTOFFEL VAN AKERLAKEN, MR. JOAN ALLARD SCHAGEN, FLORIS
ABBEKERK TROMP, IS DIT ZEEHOOFT OPNIEUW GEMAAKT IN DEN JARE

1755.

Van de gevel aan de stadszij de, die een aardige afsluiting vormt van de Italiaanse
Zeedijk is de eerste verdieping op een fries van driepasbogen onder een natuurstenen
waterlijst uitgekraagd. Als men mag afgaan op een tekening van G. Lamberts bestond dit fries in de xixe eeuw slechts uit vier niet aaneensluitende driepassen. Daar
boven gaat een friesvormig gedeelte op, afgesloten door zeshoekige uitmetselingen,
waarvan de beei.ndiging verloren is gegaan door het wijzigen van de gevel tot de
tegenwoordige puntvorm. Dit friesvormig gedeelte b ev at vier vensters met luiken
gesloten, zoals de openingen in de weergang, en wordt bekroond door een rondboogfries met natuurstenen tootjes en gevat tussen natuurstenen waterlijsten.
De afgeknotte puntgevel wordt gedekt door een natuurstenen lijst met aanzetkrullen
en halverwege twee kleine hogelvormige versieringen. Op de kroonlijst zijn twee vrij
gebeeldhouwde leeuwen geplaatst; op het gevelvlak twee jaartallinten met i 5 3 2 en
I 65 I . Middenvoor de topgevel is andermaal een lichtkooi uitgebouwd op een
kolommetje in siermetselwerk en bekroond door een forse Eenhoorn als schilddrager
van het wapen van Hoorn onder een overhuiving.
Beganegronds is de toren toegankelijk door een getoogde deur, waaromheen vensters
zij n gegroepeerd met natuurstenen kozijnen van vroeg xviie eeuws karakter dat,
wellicht samenhangt met de wijziging van bestemming in 1614.
Ter rechterzijde is daarentegen een smal hoog venster aangebracht met een door een
korfboog gedekte boogtrommel, hetwelk uit de bouwtijd zou kunnen dateren.
Aan de oostzijde van de toren is een traptorentje aangebouwd met een stenen
wenteltrap, die inwendig eerst bij de tweede verdieping begint. Het benedenste
deel van de trap is waarschij nlij k verwijderd ten behoeve van een doorgang naar het
Hoofd die op het schilderij van Beerstraten te zien is en waarvan de dichting links
aan de voorzijde van de toren te herkennen valt. Wellicht heeft deze wijziging omstreeks 1614 plaats gehad, toen de verdieping voor vergaderruimte bruikbaar werd
gemaakt, een gemetselde rechte trap aangebracht werd en de brede doorgang achter
de traptoren gedicht werd. De schuinafgedekte aanbouw aan de voet van de traptoren vormde oorspronkelijk de kademuur en was volgens de schilderij van Beerstraten door een gezwenkt tentdakje beeindigd. Boven de voormalige doorgang aan
de zeezi j de is de halfcirkelvormige bekroning met het wapen van Westfriesland,
xviia, behouden : het fries daaronder is wellicht van de gedichte oorspronkelijke
ingang aan de oostzijde afkomstig. Het opschrift luidt : GAET IN DOER DIE ENGHE
POORT / MATH. VIIVS. XIII / GHEEFT DE KEYSER WAT HE TOEBEHOORT EN GHEEFT GOD
WAT / GOD TOEBEHOORT / LUCAS XX ANNO DOI XVC XXXIIII /

Op het hoog met leien gedekte dak, waarop enkele kleine dakkapelletj es staan, is in 16 5 I
een klokketoren gebouwd met vrij zware vierkante onderbouw en overhoekse zuiltjes,
die de overgang naar het tweemaal verjongde open achtkant bemiddelen, dat bekroond
wordt door een spits met een kruis en een oude windvaan in de vorm van een schip, 166o.
Het inwendige is beganegronds door een muur en schotten met vensters in laat i 8de
eeuwse trant tot kamers verdeeld. In het vertrek op de verdieping herinnert een
gesneden eiken wandkastje nog aan het verblij f van de Noordcompagnie alhier. Een
tweede kastje en gesneden schouwlij st met voorstellingen uit het walvisbedrij f hebben
een plaats in het Westfries Museum gekregen, cat. 1934 H 104 en 8 I .

Inwendig
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Klokken

Oosterpoort

HOORN

De oorspronkelij ke kap dekt de zolder, waarvan de weergang niet is afgescheiden.
In het torentje hangen twee klokken : een diam . z en hoog 48, versierd met een rand
van palmetten en opschrift : JHESUS MARIA ANNO DNI MCCCCCXXII. De andere heeft
een diameter van 106,5 en is 82 hoog; tussen randen met mythologische voorstellingen en een met engelenkopjes is het opschrift: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM
F. EN P. HEMONY ME FEC ZUTPHANIAE ANNO DOMINI 1646, to lezen. Het bijbehorend
uurwerk is oud.
DE OOSTERPOORT is de enige bewaard gebleven stadspoort, en gaf in de omwalling van 15 77 aan de oostzij de toegang tot de stad.

Literatuur VELIUS, blz. 45 6 en 5 46 ; Eerste Verslag van de Verrigtingen van de Rijksadviseurs voor
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1875 , blz. 5 e.v. ; N.H. Oudh. I, blz. 68;
F. VERMEULEN in Oudh. Jaarb. 1937, blz. 66 ; j. C. KERKMEYER, Bull., blz. I 5 I .

van C. PRONK, 1727 in het Westfries Museum, cat. B 1927, 2r en 2S, en
prenten daarnaar door H. SPILMAN In Verheerlijkt Nederland.
Geschiedenis Bij de uitleg van de stad in 15 77 werd ter vervanging van de meer binnenwaarts gelegen
oude Oostpoort, die tot 18 18 bestaan heeft en waarvan oude afbeeldingen bewaard zijn
gebleven, bij de noordoostelijke toegang der stad een lage walpoort gebouwd. Volgens de
burgemeestersrekening van 15 77 werd aan Joost Jansz. een som betaald voor „patronen van
de nieuwe poort", waardoor men deze Amsterdamse bouwmeester meer bekend als Joost
jansz. Bilhamer nauw betrokken ziet bij de bouw van de poort. In 16o i werd de poort van
een verdieping met wachterswoning voorzien, waartoe een traptorentje aan de noordoostzij de toegang gaf; dit werd later afgebroken en door een houten trap vervangen ; in I 9 I 3
werd van modern materiaal een nieuw torentje aangebracht. Het wachterslokaaltje dat in
161 z naast de poort werd opgetrokken, is in 1813 gesloopt. Het in onbruik raken en slechten
der wallen bracht verwaarlozing van de poort met zich mede, en in 1873 kon slechts het ingrijpen van een particulier de Gemeente van sloping weerhouden. Gedurende de daarop
volgende jaren werd de poort buiten bezwaar van openbare middelen onder leiding van de
architect A. C. Bleys en met toezicht van de juist benoemde Rijksadviseurs voor de Monumenten gerestaureerd. Beide gevels werden afgebroken en opnieuw opgemetseld; de zuiderzijmuur werd bemetseld.

Afbeeldingen TWEE TEKENINGEN

Beschrijvin g

De flauw gebogen poortdoorgang, fig. 3 i, wordt overspannen door drie onderling
verschillende, gedrukte netgewelven tussen met natuursteenblokken versierde korfboogvormige scheibogen. De gevel aan de stadzijde is met bergstenen details verrijkt,
pl. XLVI-96. Die aan de landzij de, fig. 3 ia, pl. XL VII-99, is vrij wel geheel met natuursteen bekleed en naar Italiaanse voorbeelden volgens een geometrisch schema ontworpen. De segmentvormig gedekte poortdoorgang is gevat tussen een dubbele Toscaanse pilasterstelling op piedestals, waarboven een eenvoudig hoofdgestel. De onderlinge afstand van de pilasters wordt bepaald door de afmeting van de poortdoorgang,
met lien verstande dat de doorgetrokken diagonalen van de rechthoeken waaruit de
poortdoorgang is samengesteld, bepalend zijn voor de plaats, waar de pilasters onder
het hoofdgestel geplaatst zijn. De verhouding van de onderdelen der pilasterstelling
is volgens de Toskaanse orde bepaald. De versiering bestaat- aan de piedestals uit vlak
rolwerkornament; over de pilasters lopen op afstanden van zes lagen baksteen vijf
rustica banden, die zich op het muurwerk en langs de poortingang voortzetten. Tussen
de beide pilasters zijn ter weerszijden aedicula met segmentvormige bekroning geplaatst, waarvan de benedenste tussen diamantkopblokken een zandstenen vuurmond
en de bovenste een met schelpmotief beeindigde blindnis bevatten. In de zwikken

HOORN

Fig. 3 x . Hoorn. Oosterpoort
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naast de poortdoorgang zij n rolwerkcartouches aangebracht. In de kroonlij st staan vier
wapenschilden waarvan twee het blazoen missen en de andere de wapens van Hoorn
en Westfriesland dragen ; boven de poortdoorgang leest men het opschrift : NIL
PROSVNT VIGILVM EXCVBIAE, NIHIL ARMA,
MINAEQVE/ MVRORVM INGENTES RAVCAEVE TONITRVA CANNAE 15

78 / NI DEVS

HANCCE VELIS REGERE AC TVTARIER
VRBEM.

De gevel aan de stadzij de bestaat uit baksteen, verlevendigd door zeven rusticabanden en dergelijke blokken langs de
poortomlij sting. Het hoofdgestel wordt
hier gedragen door een enkele Toskaanse
pilasterstelling op onversierd bakstenen
piedestal en bevat drie wapenstenen
waarvan alleen dat met het wapen van
Holland gespaard is ; de beide andere zijn
afgehakt en modern beschilderd, het een
met de wapens van Philips II tussen twee
nog gespaarde, het schild flankerende
zuiltjes, het andere met dat van Prins
Willem I. Terzijde van het middelste
wapen staat op rolwerkcartouches het
bouwjaar ANNO 15 78 vermeld. De zwikken terzijde van de poortopening zijn
met bladmotieven van natuursteen versierd. Evenals aan de landzij de bestaat
Fi g . 3 ia. Oosterpoort. Gevel landzijde.
de sluitsteen bier uit een leeuwenmasker.
Het karakter van de poort is in I 6o i aan de destijds in Noord Holland in zwang
rakende vorm van stadspoorten aangepast, door verhoging met een verdieping, die
als wachterswoning dienst deed (vgl. voormalige Oosterpoort te Edam, Ketenpoort te
Enkhuizen en Friesche Binnenpoort te Alkmaar). Het muurwerk van de bovenbouw
is, naar de tij dstijl verlevendigd door hoekblokken, de gootlij st wordt gedragen door
gesneden houten consoles, het vierzijdig schilddak is doorbroken door kleine kapellen
en bekroond door een open dakruitertj e. Op het kalf van de deuraan de zuidwestzij de
staat het jaartal i 6o I . De details zijn bij de restauratie met wat teveel nadruk hersteld.
Bru g De brug, eertijds van bout, was aan de landoever van de gracht door een eenvoudige
poortomlij sting toegankelij k. In 1 763 werd de tegenwoordige stenen brug met smeedijzeren leuning gebouwd, die het gebogen beloop van de poortdoorgang over het
water voortzet en met zeven halfronde bogen de gracht overspant. Een jaartalsteentje
geeft het bouwjaar aan.
BRUGGEN EN SLUIZEN
Bru gg en Tussen de Korenmarkt en de Bierkade ligt een houten klapbrug, oorspronkelijk uit
15 5 8 daterend, en herhaaldelijk vernieuwd, het laatst in i 937.
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De klapbrug naar de Veermanskade, oorspronkelijk uit i 5 64, is in i 929 door een
ijzeren vervangen, evenals de klapbrug tussen het Grote en het Kleine Oost, die in
192 5 in ijzer vernieuwd wend.
De houten klapbrug over de Turfhaven moet in aanleg ook xvie eeuws zijn en is in
1950 voor het laatst, wederom in hout vernieuwd.
De gemetselde boogbrug over de Appelhaven, oorspronkelijk in de xve eeuw
aangelegd, dateert in zijn tegenwoordige vorm uit i 783.
Tussen het Koepoortsplein en de Noorderstraat is in i 5 o8 een gemetselde boogbrug
gemaakt, die in zijn tegenwoordige vorm uit 1769 kan dateren (vgl. Speelwagen,
1 947, blz. 286).
De brug bij de Oosterpoort is hierboven vermeld.
Bij de Veermanskade ligt over de haven een draaibrug uit 1824.
De sluis bij de Hoofdtoren is op blz. 107 en 109 vermeld.

slugs

IVEKELDLIJKE OPENBARE GEBO UiI/E1V

HET ADMIRALITEITSPOORT J E is het enig overblijfsel van het Admiraliteitsgebouw of Prinsenhof, dat zich oudtijds tussen het Kerkplein en de Gravenstraat
moet hebben uitgestrekt. Het poortje staat in de noordoosthoek van het Kerkplein
en sloot aan bij het Oude Vrouwenhuis (zie aldaar).
VELIUS,

blz. 472/3, 5 3 2/3 ; N.H. Oudh. I, blz.

72; JOOSTING EN MULLER II,

Admiraliteitspoonje

blz. 3 30; J. C. KERK- Literatuur

MEYER, Bull., blz. 169.
TEKENING van C. PRONK

In het Westfries Museum Cat. B I927, nr. 2j en repliek in vlg. van
Hufel, Utrecht, November 1 943, nr. 145.
Het college der Admiraliteit vestigde zich in i S 86 to Hoorn in de gebouwen van het Agnietenconvent, die sedert de Hervorming verlaten waren en reeds als Prinsenhof dienst deden. Met
deze naam wordt het gebouw en het poortje dan ook wel aangeduid. In z 607 wordt het
Prinsenlogement verbouwd en vernieuwd, welke datum volgens de tekening van Pronk ook
op het poortje vermeld is geweest. Het Logement bevatte volgens Velius een der rijkste
interieurs van de stad Hoorn met zijn galerijen om een tuin en zalen met wandtapijten, portretten en een schilderij van de slag op de Zuiderzee. Van alle pracht is thans alleen het poortje
aan het Kerkplein ter plaatse over; de achterliggende gebouwen werden in z 79 5 als snij kamer
en stadsapotheek in gebruik genomen, waarbij zich in i 86z het ziekenhuis voegde. Aan de
eisen van deze instelling zij n in de j aren i 86z—'6 5 de oude gebouwen ten offer gevallen. Van
de interieurs werden slechts enkele betimmeringen en een balie gered; zij worden in het
Westfries Museum bewaard, cat. H i 934, nr. 3 3 en 68, benevens het portret van Adm. de
Ruyter, door F. Bol, cat. A 1942, nr. 6.
Het poortje onderging in i 9 i 9 en in i 9 S o opnieuw een restauratie.

Afbeeldingen

Het poortje, pl. LXXXI—i7o, bestaat uit baksteen met natuurstenen banden, blokken
en lij stwerk en kenmerkt zich door de versiering met C en S voluten in de hoogopgaande bekroning. De doorgang wordt geflankeerd door twee pilasters met voor
een derde gevulde cannelures en gesteld op basementen met een grillig rolwerkornament condom leeuwenmaskers. De voluten van de top omgeven, met soepeler
buiging dan men in dit soort ornament gewoonlij k aantreft, een schild met twee
ankers en de letters P(UGNO) P(RO) P(ATRIA) als embleem van de Admiraliteit. De
bekroning wordt door een aediculum met schelpvulling gevormd. Volgens de
tekening van Pronk weed de top door twee wapenschilddragende leeuwen geflankeerd.

Beschrijving

Geschiedenis
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DE KAMER VAN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE, is een aan de zuidzijde
van de Muntstraat gelegen gebouw met een conciergewoning en een plaats aan de
Wisselstraat; sedert het midden der xixe eeuw zijn de panden als schoolgebouw in
gebruik; zij behoren in eigendom toe aan de Gemeente Hoorn.

Literatuur VELIUS, blz. 5 i8 ; ABBING, blz. I 2 ; N.H. Oudh., blz. 72 ; J. C. KERKMEYER, Bull., blz. I 70;
J. C. KERKMEYER, De gebouwen van de Oostindische Compagnie to Hoorn, in Oudheidkundig

jaarboek 1928, blz. 103 ; A. L. (OOSJES), De gebouwen der Oostindische Compagnie, in Buiten,
1918, blz. I 5 4.
Afbeelding TEKENING van C. PRONK i727 in het Westfries Museum, Cat. B 1927, 2 K.
Geschiedenis Het gebouw aan de Muntstraat 4, werd door de Oostindische Compagnie aldaar gebouwd
als „Kamer", nadat men het eerste gebouw, dat in 1602 opgericht was op het terrein van het
voormalig Geertenklooster, aan de Nieuwstraat verlaten had. Het bouwjaar van het nieuwe
pand kan slechts bij benadering vastgesteld worden, doordat een schoorsteenstuk en betimmering, die voor dit gebouw gemaakt zijn en thans in het Museum bewaard worden,
168 z zijn gedateerd. Men mag aannemen, dat deze versieringen niet lang na de oprichting
van het nieuwe gebouw zijn aangebracht, hetgeen overeenkomt met het uiterlijk van het
gebouw.

Het pand, pl. LXXIII-149, bestaat uit twee delen, een hoofdgebouw met brede bakstenen gevel en rechte kroonlij st en een smalle linkervleugel bekroond door een fors
driehoekig fronton. De gevel van het hoofdgebouw wordt door hoekpilasters en een
weinig uitspringend middenrisaliet geleed; boven de rechte kroonlij st wordt het vrij
hoge dak doorbroken door een drietal dakkapellen met segmentvormig fronton en
beeindigd door forse schoorstenen op de hoeken. De smallere gevel van het linkerpand, dat hoewel rechtstreeks belendend, met vier buitenmuren is opgetrokken, is
niet geleed, doch draagt in het fronton een rijke versiering van beeldhouwwerk in
bout, waarin het embleem der Compagnie door putti gedragen wordt. In het middenrisaliet van de hoofdvleugel bevindt zich de ingang, die het aantrekkelij kste detail
van de gevel vormt door de groepering van boven- en zij lichten rond de deur, het
even gebogen fronton en de gesneden festoenen met dierfiguurtjes naast het bovenlicht; ervoor een lage dubbele stoep met smeedijzeren leuning. Terzijde van het
middenvenster op de verdieping zijn twee afhangende festoenen aangebracht met op
wapenschilden de emblemen van de Compagnie. De vensters in de gevel die door
een flunk uitspringende bovendorpel geaccentueerd zijn, hebben een xixe eeuwse
roedeverdeling inplaats van de kruiskozijnen, die op de tekening van Pronk worden
weergegeven.
Inwendig Inwendig is de oude indeling geheel verloren gegaan, afgezien van een houten
binnenpoortje, waarachter oudtijds de trap gelegen moet hebben en dat in een doorbroken fronton de emblemen van de Compagnie draagt. De vergaderzaal van de
H.H. Bewindhebberen moet in het linkerpand geweest zijn, daar het schoorsteenstuk
door joh. de Baen uit 1682 met de betimmering daaruit afkomstig, dat thans in het
Westfries Museum berust, cat. H 1934, nr. 82, en cat. A 1 942, nr. i , in de zeer hoge
zaal van dit gedeelte beter past dan in de lagere vertrekken van het hoofdpand.
Het museum bewaart tevens twee portretten, blijkens een ander exemplaar uit 1631
daterend, voorstellende J. P. Coen en zijn echtgenote, Eva Ment, wellicht uit de Compagnieskamer afkomstig, en toegeschreven aan J. Waben, cat. A 1942, nrs. 3 3 en 3 4.
Een betimmering uit de conciergewoning is naar het Stadhuis overgebracht (zie
aldaar) .
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DE PAKHUIZEN VAN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE, staan met de voor- oar.
gevel aan de kade langs de Oude Turf haven, Boompjes genaamd ; de zijgevel van
het rechterpand vormt de gehele straatwand van de Pakhuisstraat, zodat het pakhuis met de achtergevel aan de Vest uitkomt. De panden zijn sedert kort Gemeentelijk eigendom.
N.H. Oudh. i, blz. 72 ; J. C. KERKMEYER, Bull., blz. 172 ; dez. De gebouwen van de Oostindische Compagnie te Hoorn in Oudheidkundig Jaarboek 1928, blz. 103 ; E. NEURDENBURG,
De zeventiende eeuwse beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam 1 948,
blz. 44/6.
De pakhuizen van de Oostindische Compagnie aan de Boompjes werden spoedig na het
stichten van de Compagnie, in het begin van de zeventiende eeuw, opgericht. In de stadsrekening van i 6o 5 wordt een post gevonden, aan H.H. Bewindhebberen ,bijgedragen voor
de bouw van het pakhuis". Het rechterpand is gedateerd i 6o6 op een cartouche boven de deur,
het jaar, waarin volgens Velius het eerste schip met specerijen beladen, veilig te Hoorn
terugkeerde. Enige decennien later werd het pakhuis blijkbaar uitgebreid naar de zijde van
de Vest, waar de gevel door muurankers 16 3 . is gedateerd. De completering tot Y 63 I i s te
danken aan de restauratie, die de gevel in i 926 onderging. Het linkerpand aan de Boompjes
werd eveneens lets later opgericht, in ieder geval na 16 I S , daar het op de kaart van VELIUs
van dat jaar nog niet voorkomt. Het is niet zeker dat dit pand ook aan de Compagnie behoorde ; het onderschrift V. O. Compagnie op de gevelsteen is bij de restauratie in 1 940 toegevoegd. In de i ge eeuw is het rechterdeel tot woningen voor militairen ingericht, het
achterste deel huisvest enige maatschappelijke diensten. De gevels aan de Boompjes werden
in 1940 onder leiding van de Rijksgebouwendienst afgebroken en herbouwd. De zijgevel
aan de Pakhuisstraat is niet gerestaureerd.

Pakhuizen

Literatuur

Geschiedenis

De ruime pakhuizen verheffen zich met twee hoge bakstenen trapgevels aan de Beschrijving
Boompjes pl. pl. LXXIII--148. De gevels zijn geheel onversierd. Het getoogde deurtje,
met j aartalcartouche i 6o6 en de afbeelding van een geopende baal, is origineel. Overigens zijn bij de restauratie alle vensters vernieuwd, ongeveer ter plaatse waar later aangebrachte grote vensters de moeten van oude zolderluiken en vensters geheel hadden
doen verdwijnen. Alleen de ontlastingsboog in de top en de waterslagen waren in
het oude muurwerk nog te vinden; voorts hebben de originele kozijnen in de achtergevel van het linkerpand, dat behouden is gebleven, tot voorbeeld gediend. Deze
achtergevel is puntvormig beeindigd met vlechtingen langs de zij den. De achtergevel
aan de Vest heeft trapjes als de voorgevels en boven de vensters ontlastingsboogjes.
De voorgevel van het linkerpand bevat een zeer grote gevelsteen met de voorstelling Geveisteen
van twee zeilende schepen en het toegevoegde opschrift V.O. Compagnie, die door
Dr. Neurdenburg aan de werkplaats van Hendrick de Keyser wordt toegeschreven.
Inwendig bevat het rechterpand nog slechts een schoorsteenmantel van zwart marmer
met de initialen van de Compagnie xvIIId.
DE KAMER VAN DE WESTINDISCHE COMPAGNIE is gelegen aan de Binnen- W.I. Kamer
luiendijk en wordt thans als Logegebouw gebruikt door de Vrijmetselaars.
J. C. KERKMEYER Bull., blz. 173 ; dez., Het gebouw van de West Indische Compagnie te Hoorn Literatuur
in Oudheidkundig Jaarboek 1928, blz. 178 ; H. J. ROOM, Vervolg, blz. '9.
In 1629 werden door de W. I. Compagnie enige panden aan de Binnenluiendijk aangekocht, Geschiedenis
waarvoor, blijkens de tegenwoordige inwendige toestand en blijkens het jaartal in de voorgevel, in 1784 een nieuwe gevel werd geplaatst. Schriftelijke gegevens bestaan hierover niet.
Na opheffing van de Compagnie werd het gebouw voor verschillende doeleinden o.a. omstreeks z 8 5 o als ziekeninrichting gebruikt, totdat het in 186z door de Loge van Vrij metselaars
werd aangekocht,
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De brede bakstenen gevel wordt geleed door gladde hoekpilasters en een middenrisaliet, waarvoor een brede dubbele stoep naar - de ingangsdeur leidt. Boven het
middengedeelte draagt de rechte kroonlijst een driehoekig tympaan met snijwerk
in hout rond een medaillon met de initialen van de Westindische Compagnie. Het
dak is laag en heeft twee schoorstenen op de hoeken; over de beide oude panden
zet het zich als dubbel zadeldak voort tot de topgevels, waarmede de achtergevel
beeindigd is. De brede vensters in de voorgevel zijn door roeden in vrij grote vakken
verdeeld; de oude vleugeldeuren, waarboven het raam met een sierlijk snijwerk is
versierd, wordt door eenvoudig lij stwerk omgeven. Ter weerszij den van het middenvenster op de verdieping zijn afhangende draperievormige festoenen met beschilderde wapenschildjes aangebracht waartussen het jaartal MDCCLXXXIV wordt vermeld.
Inwendig Inwendig is de hal versierd met fijn stucwerk uit 1783, waarin emblemen van Handel
en Scheepvaart zijn verwerkt; de schoorsteenmantel in de rechtervoorkamer is met
een Lodewijk xvi vaasmotief versierd.
Uit de xviie eeuw bleven enige gesneden sleutelstukken bewaard.
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HET STATENCOLLEGE is het gebouw dat aan de westzijde van de Rode Steen
door zijn hoge bijzonder rijke gevel alle aandacht trekt en waarin sedert i 877 het
Westfries Museum is gevestigd. Het gebouw is Rijkseigendom.
Literatuur VELIUS, blz. 3 5, 66, 413, 63 I ; ABBING, blz. 9, I 8 ; N.H. Oudh. I, b1z. 69; J. C. KERKMEYER,

Statencollege

Het Westfriesch Museum, in Het Huis Oud en Nieuw, I I z, blz. 249, 297, 308 ; dez. Bull.,
blz. 15 8 ; J. J. VUrtheimer in De Navorser i 919.
Af beelding TEKENING van C. PRONK in het Westfries Museum cat. B 1 927, nr. zq, p1. LIII—io8.
Geschiedenis Sinds het College van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier en Westfriesland
zich in z 5 73 een grote zelfstandigheid had verzekerd en Hoorn tot vergaderplaats had gekozen, zocht men een vergaderruimte overeenkomstig het toenemende belang van het College.
Aanvankelijk werd bijeengekomen in een pand aan het Grote Noord , Waar het vergulde
Hoofd uythangt", welk huis wellicht geidentificeerd kanworden met het tegenwoordig
Grote Noord 104, waar een dergelijke gevelsteen nog te vinden is. Rond de eeuwwisseling
vond men echter in het verlaten Proostenhuis aan de Rode Steen een nieuw onderdak, dat
in de j aren 16 3 I—'3 z allengs verbeterd en vernieuwd werd.
Het oude Proostenhuis, ook wel ,Hooge Huys" genaamd lag volgens de beschrijving en de
kaart van Velius, achter een voorplein aan de Rode Steen, met de nok in de richting van
het Grote Noord. Het zuidelijke gedeelte van het voorplein werd in beslag genomen door
enige kleine huisjes ; voor het overige gedeelte werd in 1 603 een muur met poort opgericht.
Een tekening naar C. Pronk uit i 727 geeft deze situatie nog weer, want ook nadat in i 629
de kleine huisjes door de stad waxen aangekocht, ten behoeve van de Gecommitteerden
Raden, en spoedig daarna met vernieuwing een aanvang werd genomen, werd het voorplein
in stand gehouden. Volgens ABBING werd bij die vernieuwing eerst de gevel van het westeinde van het plein gebouwd en vervolgens in 1632 de weelderige pronkgevel die thans nog
het Rode Steen beheerst. In 1636 werd een woning voor de kerk gebouwd aan de Kloostersteeg, wellicht direct achter het vergaderpand. Deze toestand bleef gedurende de xviie en een
groot deel van de xvme eeuw bestaan. In 1729 werd de stenen muur vervangen door een rank
gesmeed ijzeren hek ter afsluiting van de voorplaats. Tenslotte werd blijkbaar aan het einde
van de eeuw de terugliggende gevel afgebroken ten behoeve van een nieuwe natuurstenen gevel
in Lodewijk xvi stijl, die thans nog de ingang van het complex bevat. Na de opheffing van
de Gecommitteerde Raden in 179 5 werd het gebouw in de xixe eeuw voor Arrondissementsrechtbank gebruikt, welke instelling in 18 77 te Hoorn opgeheven werd. Zo kon het gebouw
in 1878 door het j onge Museum in gebruik genomen worden, waarbij een gedeelte tot 1932
voor Kantongerecht bestemd bleef. Thans dient het gehele gebouw voor Museum. De toestand van het gebouw liet langzamerhand te wensen over, zodat in i 908 tot een restauratie
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werd besloten; deze bleek van zo ingrijpende aard to moeten zijn, dat de gehele voorgevel
gesloopt werd. Evenals de Waag aan de overzijde van het plein werd ook deze gevel in duurzamer hardsteen herbouwd ter vervanging van de oorspronkelijke Naamse steen. Inwendig
werden de kap en vrijwel alle balklagen vernieuwd; de kozijnen werden in oude trant hersteld.

De pronkgevel aan de Rode Steen, pl. LVII --i 16, bestaat geheel uit hardsteen met Beschrijving
uitzondering van de leeuwen, die uit zandsteen gehakt zijn. De gevel is in een pilasterordonnantie opgetrokken en drie traveeen breed. Boven een vrij hoge borstwering
heeft de eerste orde Toskaanse kapitelen met een gebombeerd hoofdgestel; boven
de drie vensters zijn in de halfcirkelvormige boogtrommels schelpvulling aangebracht. Tussen de pilasters der Dorische orde op de verdieping bevinden zich twee
vensters met korfboogvormige boogtrommels, die versierd zijn met maskers en
voluten. In het midden prijkt bier in een rijk cartouche het wapen van Westfriesland.
De zich tweemaal trapsgewijs verjongende geveltop wordt door een doorbroken
fronton bekroond; op de trappen en naast en in het fronton fungeren naast smalle
voluutvormige klauwstukken zeven gebeeldhouwde leeuwen als schilddragers van
de wapens der zeven steden Medemblik, Edam, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen,
Monnikendam en Purmerend. In de bovenste geleding van de geveltop zijn
bovendien nog twee krijgers gebeeldhouwd, als tenanten van het gekroonde wapen
van Oranje, met de spreuken : ,Honni soit qui mal y pense" en „ Je maintiendrai".
Het gesmede hek, pl. LVI —i 13, dat zich voor de Hek
linkergevel ter hoogte van de borstwering voortzet, is in luchtig Lodewijk xiv ornament door
J. UL J] ontworpen en draagt diens naam en het
jaartal 1729. Voor het hek staan drie kanonmonden
in de grond, xviii.
De toegang tot het gehele gebouw, fig. 32, moet
van oudsher in het rechtergedeelte gelegen hebben,
dat met een eenvoudige natuurstenen gevel in laat
xviiie eeuwse trant achter het voorplein terug
wijkt. De gladde gevel heeft een rechte kroonlijst,
waarboven een opzetstuk met rond zoldervenster
het afgewolfde dak verbergt, dat slechts het voorste
gedeelte van dit pand dekt, en met een geveltop
halverwege de diepte van het gebouw afgesloten
wordt (fig. 32, AB). Het achterdeel wordt met het
achterste deel van het linkerpand door een dwars
zadeldak tussen topgevels gedekt, naar de vorm
van het oude Proostenhuis. Het linkerpand van het
complex heeft een zadeldak tussen de voorgevel
en de topgevel CB (fig. 3 z), met een aantal geheel
vernieuwde dakkapelletjes op het noordelijk vlak.
De achtergevel is gedeeltelijk in 17e eeuwse trant
opgetrokken, het overige deel in xviiie eeuwse
steen in kruisverband. De zijgevel aan de Proostensteeg vertoont een bouwnaad tussen het voorste
Fig. 32. Hoorn
Statencollege, thans Westfries Museum gedeelte en de sluitgevel van het dwarsgedekte deel.
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Het voorste gedeelte is door waterlijsten doorsneden, overeenkomstig de ligging der
balklagen in het inwendige ; de kruisvensters zijn bij de restauratie aangebracht naar
voorbeeld van enkele bewaard gebleven exemplaren; zij zijn omlijst door blokken
natuursteen en hebben verdiepte korfboogvormige boogtrommels eveneens met
blokken versierd.
Inwendig Inwendig wordt in het hoofdgebouw beganegronds de vergaderzaal der Heren Gecommitteerden gevonden. Bij de restauratie werden tegen de voorgevel achter een
latere betimmering xviiid, cat. H 1934, nr. 3 4, twee oorspronkelij ke sleutelstukken en
consoles gevonden met de wapens van . Purmerend en Westfriesland, pl. LVI--i 14 en
I 15 . Naar dit voorbeeld werden de andere vernieuwd. De schouw werd geheel nieuw
aangebracht, slechts de raveling was gespaard. Boven deze vrij hoge zaal wordt op de
verdieping een even grote dergelijke zaal aangetroffen, die men langs een oude eiken
spiltrap met betimmering (cat. H 1934, nr. 32) bereikt. In het achterste gedeelte van
het gebouw zijn ter hoogte van deze twee zalen, drie verdiepingen aangebracht
van geringere hoogte, waartoe dezelfde spiltrap toegang geeft.
Het achterste deel van het gebouw is inwendig van het voorste deel slechts in het
hoofdpand duidelijk gescheiden. Onderin deze scheidingsmuur vindt men een niet
meer in gebruik zijnde nauwelijks begaanbare toegang tot een door een tongewelf
overkluisde middeleeuwse kelder (zie plattegrond).
Het terugliggende gedeelte van het gebouw bevat de ingang met een ruime hal en
geeft links door een marmeren poortje in laat xvirie eeuwse trant toegang tot het
hoofdgebouw en de trap. De verdiepingen corresponderen niet met die van het hoofdgebouw en niettegenstaande het dak ter halver diepte van het pand door een sluitgevel
wordt beeindigd, lopen inwendig de balklagen ter volle diepte door. De achterste
kamer beganegronds van het linker gedeelte is geheel betimmerd met paneelwerk,
versierd met afhangende slingers in Lodewijk xvi-trant. Het bijpassend plafond is
eveneens uit bout gesneden, alles xviiid, cat. H 1 934, nr. 3 5 •
In de Museumcollectie berusten nog enige oorspronkelijke stukken van de gevel
van het hoofdgebouw en de oude windvaan, cat. H. 1934, nrs. 491, 457.
Bouw- Bij ,.,Geschiedenis" werd de groei van het gebouw van Proostenhuis tot Statencollege begeschiedenis handeld. Uit de vorm der daken en het materiaal van de zij- en achtergevels valt een nauw-

keuriger verdeling van bouwperioden of te lezen. Het dwarsdak over het achtergedeelte wijst
er op, dat men het muurwerk van dit gedeelte aanvankelijk behield, tijdens, en kort na de
bouw van de voorste gedeelten in 163I—'3z. Toen deze panden gereed waren, ging men er
toe over het achterdeel te vernieuwen; de oude kelder bleef behouden en de achtergevel werd
op deze oude fundamenten herbouwd. Waarschijnlijk is hier de woning van de klerk gewee'st,
die volgens Abbing in 1636 aan de Proostensteeg werd gebouwd. Aan het einde van xvme
eeuw moeten vervolgens de voor- en achtergevel van het terugliggende gedeelte vernieuwd
zijn en werd de woning van de klerk bij het hoofdgebouw getrokken, waarbij de aardige
Lodewijk xvi-betimmering werd aangebracht.
Stadhuis

HET STADHUIS is gevestigd in een complex gebouwen aan de Nieuwsteeg en
Nieuwstraat en heeft een representatieve dubbele trapgevel aan de Nieuwstraat,
juist tegenover de Muntstraat.

Literatuur VELIUS, blz. I 9, 27, 547/8 ; Tegenw. Staat II, blz. 42 I ; ABBING, blz. 3 18 ;
GONNET, nr. 805 ; KERKMEYER, Bull., blz. 165.
Afbeelding TEKENING van C. PRONK I727 in Westfries Museum, cat. B I927, A.

N.H. Oudh., blz. 66;
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Ben deel van het terrein waarop de gebouwen staan, werd in i 3 8 5 aan de broeders Hieronymieten afgestaan voor de bouw van een klooster. In 1429 deden deze echter hun bezittingen
te Hoorn over aan de Zusters van S. Cecilia onder voorwaarde dat de kapel in steen zou
worden herbouwd. Aldus geschiedde en in 143 5 vond de wijding plaats. De kloostergebouwen
benevens de kapel kwamen na de Hervorming aan de overheid, die er het Logement der
Gecommitteerde Raden in vestigde. In i 6 i 3 deden de Heren Gecommitteerden een nieuw
gebouw oprichten aan de Nieuwstraat met logeerkamers aan de zijde van de binnenplaats.
In de kapel aan de Nieuwsteeg werd in de loop van de xviie eeuw een eetzaal ingericht. Het
achterste deel van het complex werd voor Latijnse School bruikbaar gemaakt en kreeg een
decoratief poortje aan de Kruisstraat, zie Lat. School, blz. i S 3.
In het laatst van de xviiie eeuw moet de eetzaal gewijzigd zijn en opnieuw gedecoreerd. Op
de schoorsteen wordt het jaartal i 78 8 vermeld. De staatkundige wijzigingen in het jaar i 795
brachten echter de opheffing van het College mede en het Stadsbestuur dat reeds te lang in
een vervallen en te klein raadhuis op de Rode Steen vergaderde, kocht het vrijgekomen
complex om het als Stadhuis in gebruik te nemen. In de voormalige eetzaal werden de raadszittingen gehouden en diverse aanbouwen werden eerst ten zuiden van de kapel en later
op de binnenplaats achter het eigenlijke logement opgericht, o.a. voor de burgerwacht. In
1893 werd ten slotte door een verbouwing aan deze binnenplaats de benodigde ruimte voor
de gemeente-administratie verschaft. Restauratie van de voorgevel waarbij de vensters van
schuiframen werden voorzien en ,,nieuw opgemaakt" heeft reeds in i 7 5 z plaats gehad
(ABBING, blz. 318). In i 8 jo wijzigde men de vensters opnieuw, waarna in i 903 het nu aanwezige glas-in-lood werd aangebracht en diverse herstellingen plaats vonden. De voordeur
werd in 1915 aangebracht, en in 1923 tenslotte werden middelen gevonden de raadzaal te
herstellen en in oude kleuren te schilderen.

Geschiedenis

Het oudste gedeelte wordt gevormd door de voormalige Ceciliakapel, fig. 3 3, die
georienteerd, met de noordmuur langs de Nieuwsteeg is gelegen. De eenbeukige
kapel is zeven traveeen diep en werd oorspronkelijk gesloten met drie zijden van een
achthoek; door de inwendige verbouwingen is dit nog slechts in de kap en het op
de verdieping resterende muurwerk te constateren. Bij het inbrengen van de zaal in
de kapel werd een rechte sluitmuur aangebracht, waarboven de kap intact werd
gelaten en het bovenste gedeelte van de koorsluitingsmuren op binten werd opgevangen.
Het muurwerk dat niet door steunberen geleed is, bestaat uit baksteen, formaat
23 X 5 , 10 lagen 6z met schaarse versiering van blokken Ledesteen aan de westelijke
hoeken. In de westelijke wand is een gedeelte later ingemetseld, waardoor eventuele
sporen van de ingang verloren zijn gegaan. Het metselwerk in de vensterdammen
van het westelijke gedeelte aan de tuinzijde is met ruitpatronen versierd. Van de
zeven spitsbogige vensters zijn aan de straatzijde de vier oostelijke gedicht; aan de
tuinzijde zijn de drie westelijke gedicht en van de vier oostelijke bestaan alleen de
bovengedeelten; daaronder zijn op regelmatige afstanden evenwel niet corresponderend met de oude resten, halfronde boogtrommels van xviie eeuwse vensters te
zien, die men in het einde van de xviiie eeuw van hoge smalle kozijnen met schuiframen heeft voorzien. De gothische vensters hebben eenvoudige holgeprofileerde
dagkanten; onder de afzaten loopt een natuurstenen waterlij st, die zich in de derde
muurdam een meter lager voortzet, hetgeen te verklaren zou zijn, indien in het
westelijk gedeelte een verdieping ingebouwd was. Inderdaad vindt men inwendig op
deze hoogte een oude balklaag met tegen de noordmuur enkele gesneden sleutelstukken, die afkomstig kunnen zijn van een ten dienste van het vrouwenconvent in
deze kapel aangebrachte z.g. nonnengalerij.

Beschrijving
kapel
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Het dak is met leien gedekt
en draagt op de nok, ongeveer
daar waar de ingebouwde verdieping moet hebben aangevangen een houten met lood
gedekt dakruitertje met open
peervormige bekroningen.
De kap is inwendig nog geheel intact met de gesneden
rozetten onder de nokbalk
en de versierde, deels vernieuwde binnenmuurplaten
en trekbalken met geprofileerde sleutelstukken. Een
beschieting van het tongewelf
ontbreekt; ook zijn geen aanwij zingen te vinden, dat deze
ooit bestaan heeft. Bij de
sluiting komen inplaats van
vier schinkels er zes bijeen
doordat de laatste travee als
kruisgewelf behandeld is en
de schinkels van de koorsluiting op dit knooppunt
samenkomen.
Inwendig Door een muur die ongeveer
voor de oude nonnengalerij
moet zijn opgetrokken, wordt
het inwendige thans in twee
delen gescheiden. Het westelij ke gedeelte is geheel vertimRaadzaal merd tot dienstvertrekken; in
het oostelijk deel is de eetzaal
aangebracht, waarin thans
de raadszittingen gehouden
worden en die aan de oostzij de door vleugeldeuren van
een ruime hal uit toegankelij k
is. In het einde van de xviiie
eeuw werd de zaal, pl. LII107, en de daarvoor gelegen
hal opnieuw gedecoreerd.
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Fig. 33. Hoorn. Statenlogement, thans Stadhuis.

Blijkens een tekening uit 1787 die in het Rijksarchief te 's-Gravenhage bewaard wordt, afd.
kaarten, ze supplement nrs. 637/8, en door Leendert Viervant gesigneerd is, pl. LII—i o6, werd
aan deze bekende architect en decorateur opdracht verleend de zaal te moderniseren. Geen
van beide ontwerpen, die op de tekening voorkomen, werden evenwel uitgevoerd. Toch is
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de gehele decoratie van de zaal, zoals zij thans, veel eenvoudiger dan de ontwerpen op de
tekening, is uitgevoerd, waarschijnlijk wel van de hand van Viervant, daar op de rechterzijde
van de schouw in het ornamentwerk de initialen L.V. te vinden zijn; aan de andere zijde
wordt het jaartal vermeld in het opschrift: Hoorn debet, 1788 credit.
De betimmering, die bij een restauratie in 1923 op stij lvolle wijze in grijs en ivoor
geschilderd werd, is aan de noordzijde van de zaal boven een lage lambrizering in
afwisselend smalle en brede panelen verdeeld, overeenkomstig de indeling met grote
vensters aan de zuidzijde. De smalle velden bevatten spiegels met groepen in hout
gesneden muziekinstrumenten erboven en vergulde appliques ter weerszijden; in het
midden van de brede velden zijn dergelijke iets grotere appliques aangebracht. De
brede vleugeldeuren aan de oostzijde zijn met lijstwerk en festoenen omgeven en
bekroond door een opzetstuk waarin een uurwerk is gevat; in de afgeronde hoeken
corresponderen daarmede twee kastdeuren, bekroond door grote vazen met bladslingers. Het schoorsteenstuk, pl. LI V —I I o, dat met zijn enorme gesneden lijst de
gehele westelijke wand beheerst, werd bij de nieuwe decoratie in z 78 8 gehandhaafd;
eronder werd de nieuwe schoorsteenmantel aangebracht van Naamse steen met wit
marmeren ornament. Het schilderij, voorstellende de slag op de Zuiderzee, is volgens Schilderij
bestelling van de Heeren Gecommitteerden in 1663 door Jan Theunisz. Blankerhof
geschilderd (cf. cat. Westfries Museum A 1 942, blz. 5 en 46 ; OBREEN, dl. vi, z 884—'87
blz. 294). Het stuk is thans Rijkseigendom. De lijst is gemerkt : Joh. Kinnema en
vertoont temidden van een stapeling van attributen van oorlog en vrede, de wapens
der Zeven Steden van Westfriesland. De zaal is vroeger met goudleer behangen
geweest, waarvan bij de restauratie der betimmering in 1923 resten te voorschijn
kwamen, die thans in het Westfries Museum bewaard worden, cat. H 1934, nr. 76.
jonger dan de betimmering zijn de kristallen luchters met voorstellingen van
Romeinse wagenrennen op de randen, omstreeks i 800.
De meubelen dateren uit het einde van de xvrrie eeuw en vormen een geheel van
veertien stoelen met Brie fauteuils, waarvan een als burgemeesterszetel is gekenmerkt
door een stadswapentje op de rugleuning.
Ten zuiden van de kapel werden blijkens hun uiterlijk ongeveer gelij ktij dig met de Conciergezaaldecoratie, enige aanbouwen opgetrokken, waarin thans een woning voor de con- mooning
cierge is ondergebracht. Enkele vensters hebben bier de goede roede-indeling gehouden ; de deuren zij n eenvoudig omlij st, een met en een zonder zij lichten. Inwendig
een beglaasde houten wand met roede-indeling, xviiid. Onder de tegenwoordige
Commissiekamer is een kelder, die waarschijnlijk ten tijde toen de grote zaal als
eetzaal gebruikt werd, met tegels is bekleed.
Het hoofdgebouw aan de Nieuwstraat, pl. LI—i o 5 , heeft twee trapgevels, die Hoofdgebouw
met elkaar een flauwe hoek maken. De gevel is van baksteen opgetrokken met rijke
versiering van natuurstenen hoek-, neg- en strekblokken, voluten en vazen, beelden,
en een geheel zandstenen ingangspoortje dat juist in het midden van de gevel op de
snijding van de twee vleugels geplaatst is en waarboven, tussen de beide hoge toppen,
een kleine louter decoratieve volutentop is aangebracht, waarop de wapens van
Holland, Westfriesland en de Verenigde Nederlanden zijn gebeeldhouwd en het
bouwjaar Anno i 6i 3 aangegeven staat.
De gevels zijn beide opgetrokken volgens het systeem ener woonhuisgevel, bestaande
uit begane grond, verdieping, kapverdieping en zolder, en worden doorsneden door
-
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twee friezen waarin gevelstenen met wapens zijn gevat; in het eerste fries zijn het de
wapens der Zeven Steden, in het tweede fries zijn de schilden blind. De vensters die
door rechte strekken bekroond zijn, zijn niet regelmatig in de assen geplaatst van
benedenbouw en top, waardoor de eentonigheid der herhaling is vermeden en de
twee gevels tot een geheel zijn geworden. De trappen van de toppen zijn afwisselend
bezet met voluten, vazen en pinakels ; de bekroning wordt gevormd door twee gebeeldhouwde figuren van krijgslieden op het segmentvormig fronton. Alleen het topvenster heeft een ontlastingsboog met een natuurstenen schelpvulling.
Toegangspoortje De toegang in de middenpartij wordt gevat in een zandstenen rijk gedecoreerde omlij sting die volgens het ordonnantieboek van tresoriers der stad in i 6 i7 door Jan
Eskes van Amsterdam werd gebeeldhouwd. De halfrond gesloten doorgang, omlijst
door gepijpte pilasters en diamantkoppen rond de sluiting, wordt bekroond door twee
zwikstukken met voor de tijd karakteristieke voluten en vruchtfestoenen en een laag
fronton gevuld door een gevleugeld kopje. De beide vazen terzijde zijn xviiib toegevoegd. Achter het zandstenen poortje is een bakstenen vulling gemetseld met natuurstenen kantblokken.
Inwendig Het inwendige van dit gedeelte van het stadhuis bevat ter weerszijden van de middengang twee vertrekken, die als burgemeesters- en secretariskamer gebruikt worden.
De verdieping die thans via een bij z 8e eeuwse wijzigingen aan de achterzijde aangelegde trap bereikbaar is, is in enige vertrekken verdeeld waarlangs een gang loopt
met een balkenzoldering op gesneden sleutelstukken langs de achtergevel en zandstenen consoles.
Alle ruimten op de verdieping waren oudtijds met tegels geplaveid en met balkenzoldering gedekt, doch door het aanbrengen van dienstvertrekken zijn de plavuizen
en de consoles thans alleen op de gang goed zichtbaar. In een der vertrekken heeft
men een betimmering overgebracht uit de woning achter het voormalig Oostindisch
huis aan de Muntstraat, xviiid. Enkele zandstenen consoles worden voorts nog
gevonden in de later vertimmerde vleugel langs de Nieuwsteeg, die ook blijkens het
uitwendig muurwerk en de kap, die door een sluitgevel beeindigd wordt, ter diepte
van ongeveer elf meter gelij ktij dig met het gedeelte aan de Nieuwstraat moet zijn
gebouwd.
Secretarie en De vleugel langs de Nieuwsteeg vertoont aan de straatzijde tussen de voormalige
vleugel aan de kapel en het Logementgebouw muurwerk dat blijkens de bouwnaden ouder moet
binnenplaats
zijn dan de muren van het Logement, doch blijkens het steenformaat en het metselwerk in kruisverband, in bouwtijd niet veel kan verschillen hiermede. De gevel aan
de zijde van de binnenplaats werd in i 893 vernieuwd en vender buitenwaarts geplaatst om ruimte to winnen voor de secretarie. Het beloop van de oude kap werd
evenwel aangehouden; de steunen waarop de oude dakvoet opgevangen werd, verbinden twee oude muurgedeelten, zodat aangenomen mag worden, dat hier oudtijds
een galerij werd gevonden, die misschien de in de Tegenwoordige Staat ii, blz. 41
genoemde kamers uitziende op de binnenplaats bevatte. Aan de zuidzijde van de
binnenplaats bevindt zich een lage aanbouw waarin een vergaderzaal is ondergebracht. Zij is blijkens het uiterlij k van vrij jonge datum en kan identiek zijn met het
lokaal dat in i 797 ten behoeve van de Burgerwacht werd opgericht.
Meubelen Behalve de bij de inventaris van de Raadzaal beschreven stoelen, is in de Burgemeesterskamer nog een eikenhouten tafel xviia aanwezig, afkomstig uit het voor-
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malige Timmermansgildehuisje, een beschilderde ijzeren geldkist op houten voetstuk xvii en een houten offerbus met metaalbeslag en het opschrift „'t Gasthuys".
LITERATUUR : C. J. GONNET, Jan van Teylingen, in Oud-Holland, xxxviiI, I 920, blz. 13 8 e.v. ; Schilderijen
Catalogus Westfries Museum afdeling A, 1942 blz. 47; B. J. A. RENCKENS, De Hoornse Portretschilder J. A. Rotius, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1 948—'49 blz. 165 ; dez.:
Abraham Liedts, in Kunsthistorische Mededelingen iii, i 948, blz. 3 i.

Van de serie portretten van kapiteins die in opdracht van de Gecommitteerden Raden
in 63 8 door Jan van Teylingen geschilderd werden, wordt een gedeelte in het Stadhuis bewaard. De overige portretten behoren thans tot de verzameling van het Westfries Museum en worden daardoor wederom in het oude Statencollege bewaard tot
welks versiering ze geschilderd waren. Voor de verbouwing van de Secretarievleugel
moet daar in de tweede helft van de xixe eeuw een schilderijengalerij geweest zijn
waar de hele serie gehangen heeft. De portretten zijn beschreven in de schilderij en
catalogus van het Westfries Museum; het laatst aldaar beschrevene is echter van
Rotius (RENCKENS 102). Ook de schuttersstukken, die oorspronkelijk uit de Doelen
afkomstig zij n en in i 8 5 o naar het Stadhuis zij n overgebracht, hebben daar gehangen.
Thans zijn op het Stadhuis hiervan nog twee aanwezig, een gemerkt: A. Liedts
fecit i 6 5 3 en voorzien van een cartouche met de namen der voorgestelden, het andere
gem. J. A. Rotius fecit i6 5 2, (cat. Westfries Museum A 1942, blz. 47, RENCKENS,
t.a.p. cat. nr. 5.) Door schenking kwam het Stadhuis in het bezit van een familiejachtstuk, groot i5 9 X I 90, gemerkt S. van Duyven fe, M. Withoos z 676, (cat. Westfries Museum A 1942, blz. 46.)
Uit het oude Stadhuis afkomstig en thans in het Westfries Museum bewaard, cat. A
1942, nr. 37, is een vijfluik met gerechtigheidsscenes, dat volgens Velius omstreeks
1476, stylistisch echter eerder omstreeks T s oo is ontstaan en deels overschilderd is
door J. Waben. Het stuk is onlangs gerestaureerd, pl. LV —II2. Eveneens wordt
sinds kort in het Museum, vroeger in de Secretariskamer, de verguld zilveren
beker bewaard, pl. CXX VIII -2 7 i , die volgens overlevering in i 5 73 op de Graaf van
Bossu werd veroverd. De bokaal, hoog 43, bestaat uit een voet, een balusterstam met
gerold sleufbandornament en een brede met blaasknorren versierde cuppa, waarop
een dergelijk geornamenteerde deksel sluit, bekroond door een knop met gerold
sleufband-ornament en een waarschij nli j k jonger mansfiguurtje, dat een schild met
het wapen der familie Hennin-Bossu draagt. Langs de bovenrand van de cuppa zijn
in een glad fries cartouches gegraveerd, gedragen door naaktfiguren; op de cartouches
leest men het inschrift : RIEN OU CONTES IEMI ATENS w., hetgeen aldus verstaan moet
worden : Er is niets in de strijd of ik ben er op voorbereid 1 . Merken zijn niet te
vinden op de beker; het ornament vertoont de trant van de voorbeelden van
H. Brosamer uit Fulda, XVIA.
In de Burgemeesterskamer worden twee stel zilveren gildeschilden bewaard. Een
serie van het Vissersgilde 2 i X 26, 5, met de volgende gegraveerde opschriften en
voorstellingen : i e. voorzij de : Voorstelling van Christus in het scheepje, verso
inscriptie : Willem Jacobsz. Waterschipman Anno z 703, merken Holland, Amsterdam,
jaarletter R van i 703, meesterteken E.S., tezamen in een rechthoek (niet bij Voet) ;
2e. de voorzij de : voorstelling als i, verso inscriptie : Willem Cornelisz de Beer
Anno 1 702, merken Amsterdam, jaarletter Q van 1 702, meesterteken E.S. ; 3e voorI

Vertaling Dr C. Sneyders de Vogel te Utrecht.
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zijde : wapen van Hoorn, verso inscriptie : Andreas Keyser i 705 , merken : Amsterdam, jaarletter T van 170 5 , meesterteken een E.S. ; 4e. voorzij de : voorstelling van
Petrus met den sleutel, verso inscriptie : Reyer Martensz Klomp Anno 1 702,
merken : Amsterdam, jaarletter Q van 1702, meesterteken E.S.
Voorts een serie van het Bakkersgilde, pl. CXXVIII-272, groot i 9 X I 5 met gedreven
voorstellingen uit het bakkersbedrijf en een met het wapen van Hoorn, alle gemerkt
Haarlem, jaarletters D en K van i 73 8 en i 744 en G. Marshoorn, FREDERIKS nr. 3 29.
Een tweede serie van tweemaal vier dergelijke schilden is in het Westfries Museum,
cat. G. 1932, nrs. 105 en io6.
Be! In dezelfde kamer wordt een koperen bet bewaard met het opschrift Laus Deo 1650.
Het Westfries Museum bewaart een xviie eeuwse eiken kast en kist, en drie sleutelstukken afkomstig uit het Stadhuis, cat. H 1934 nr. 103, 120 en 70.
Waa g

DE WAAG, gelegen aan het Roode Steen, op de hoek van het Grote Oost, aan
twee zij den ingebouwd door belendende woningen van deze straten, is sedert 195 i
in gebruik als dependance van het Westfries Museum en als restaurant. Het gebouw
is Gemeentelijk eigendom.

blz. 5 14, 5 37 ; N.H. Oudh. i, blz. 69 ; J. C. KERKMEYER, De Waag te Hoorn en
Hendrick de Keyser in Het Huis Oud en Nieuw, ii I, blz. 23 5 e.v., dez., Bull., blz. 15 5;
E. NEURDENBURG, Hendrick de Keyser, beeldhouwer en bouwmeester van Amsterdam,
Amsterdam z. j . blz. 77 ; dez., De zeventiende eeuwse beeldhouwkunst in de noordelij ke
Nederlanden, Amsterdam 1 948, blz. 44; N. Holl. Dagblad 26 Juni 1954.
Afbeelding TEKENING door C. PRONK, 1727 in het Westfries Museum, cat. B 1927, nr. 2p.
Geschiedenis Nadat het eigendomsrecht van de Waag in 16o2 op de Stad Hoorn was overgegaan, besloot
de Vroedschap in i 6o8 ter plaatse van de oude Waag een nieuw gebouw op te laten trekken.
Al spoedig worden in de rekeningen naast de naam van de st-adsfabriekmeester die van de
Amsterdamse ,ingenieur" Hendrick de Keyser genoemd. Aanvankelijk was deze als steenleverancier bekend ; uit de stadsrekening van 16o8 blijkt echter dat hij 3 2 gulden z stuiver
ontvangt voor „verscheijdene uijtwerpen ende patronen" (publicatie door T. R. Mulder in
voorbereiding). In 1609 wordt zijn raad gevraagd inzake de hoogte van het gebouw in
verband met het uiterlijk aspect en in hetzelfde jaar werken Hendrick de Keyser en een
P. Noremberg met de Hoornse Stadsfabriekmeester samen aan het opmeten van de kozijnen
voor de dakkapellen. Uit de aanbesteding blijkt dat het stadsbestuur uit de ontwerpen van
Hendrick de Keyser er een gekozen heeft voor uitvoering. Mejuffrouw Dr. Neurdenburg
nam reeds aan dat de Eenhoorn tegen de zijgevel als een eigenhandig beeldhouwwerk van
de Keyser mag gelden.
In 1613 werd het huis aan het Oost naast de Waag door de stad aangekocht, naar het
schijnt met het oog op het aanbrengen van een trap om de verdieping van de Waag te
bereiken.
Kleine herstellingen en wijzigingen hadden in de loop der eeuwen plaats, waarna het
gebouw omstreeks 19 i o een ingrijpende restauratie onder leiding van architect J. Cuypers
onderging. Een nieuwe bekleding werd aangebracht van meer weervaste hardsteen, die
echter een eentonig grijs muurvlak vormt inplaats van het afwisselend oppervlak van de
verschillend verweerde blokken Naamse steen, waarmee het gebouw oorspronkelijk bekleed
was. De kleine kapellen op het dak werden bij die gelegenheid van druk bewerkte loden
pirons voorzien, terwijl ook inwendig vele details vernieuwd werden.
Literatuur VELIUS,

Beschrijving

De Waag, pl. L-1 o2, vormt een rechthoekig gebouw bestaande uit een begane
grond en een verdieping met een hoog vierzijdig tentdak, waarop drie grote en
verscheidene kleine dakkapellen uitgebouwd zijn. De hal is gelijkstraats toegankelijk
door een arkade van vijf deuren aan de lange zijde en twee aan de korte zijde, allen
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met halfcirkelvormige bovenlichten en omgeven door rustica blokken in afwisselend
patroon. Ter hoogte van het kalf is, ook oorspronkelijk, rondom een houten luifel
aangebracht geweest. Op de verdieping bevinden zich aan de lange zijde corresponderend met de vijf deuren twee maal twee vensters met kruiskozijnen, ter weerszij den van een even brede nis, waarin de stedelijke Eenhoorn prijkt als tenant van
het stadswapen. Aan de korte zijde zijn daarentegen boven de twee deuren, drie
dergelijke vensters aangebracht. De strekken boven deze vensters vormen met consoles onder de gootlijst een soort fries. De drie grote dakkapellen, die boven de goot
opgaan, zijn aan de lange zij de in de as van het tweede en vierde venster, aan de korte
zijde in die van het middelste venster der verdieping geplaatst. Op de nok van . het
dak oude windvanen.
Het inwendige dient gelijkvloers voor het ophangen van vijf, oorspronkelijk zelfs Inwendig
zeven, weegschalen aan houten j
die met gesneden maskers zijn versierd, p1. L—
103 en 104. De balken zijn merendeels bij de restauratie vernieuwd en rusten op tweemaal vier consoles met oude gesneden sleutelstukken. Ook de raveling bij het driedelig steungewelf j e onder de schoorsteen van de verdieping is met snijwerk versierd.
Langs een bij de restauratie aangebrachte houten spiltrap bereikt men de verdieping.
De wanden zijn geleed door pilasters met behakte consoles waarop de gesneden
sleutelstukken onder de moerbalken der zoldering rusten. Van de sleutelstukken en
consoles zijn afgietsels in het Rijksmuseum aanwezig.
De schouw is bij de restauratie nieuw aangebracht. Op een oud schot zijn merwaardig zware wichten uit het begin der xvIrre eeuw vermeld.
HET DOELENGEBOUW, thans Doelenhotel, is voor de St. Doris- en St. Sebastiaansdoelen gebouwd aan de oostzijde van de Achterstraat. De schietbanen waren achter
deze gebouwen gelegen op een terrein dat zich tot de Vest uitstrekte en thans voor
sport en andere doeleinden gebruikt wordt. Aan de Vest wordt het door een muur
met twee poortjes afgesloten, waartussen een modern gymnastieklokaal is verrezen.
VELIUS, blz. 37, 226, 469, 5 5 I ; ABBING blz. 3 6 ; N.H. Oudh. I, blz. 71 ; J. C. KERKMEYER, Bull.,
blz. 174; E. NEURDENBURG, De zeventiende eeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke
Nederlanden, Amsterdam i 948, blz. i S 4.
TWEE TEKENINGEN

van

C. PRONK

I727, in Westfries Museum, cat.

B

I927, nr. zb en

Doelen

Literatuur

2C, Afbeeldingen

p1. LIII—io9.
In 15 27 reeds werd door de stad een terrein tussen de tegenwoordige Achterstraat en de Vest
gekocht van het Mariaconvent ten behoeve van de Doelens. Tot Bien tijd oefenden de schutters op een terrein tussen de oude Oosterpoort en de Hoofdtoren, waaraan de Oude Doelenkade nog de herinnering bewaart. Pas in 15 8 S wordt het bouwen van de Oude Doelen voor
het St. Jorisgilde vermeld, op het meest zuidelijk gedeelte van het terrein. Op de tekening
van Pronk wordt deze rechtervleugel afgebeeld met een top met gezwenkte voluten en twee
jaartalstenen met 15 85(?) en 1677. In 1 614 werd door het Sebastiaansgilde naast dit pand een
eigen gebouw opgericht dat, wederom volgens de tekening van Pronk, met een hoge top
bekroond werd. In het vredesjaar 1 648 werd tenslotte het linkergedeelte voorzien van een
hoge halsgevel met doorgaande pilasters en dergelijke trapeziumvormige vensterbekroningen
als in het middengedeelte voorkomen.
De beide Doelens werden in i 767 gecombineerd, waarna in 1 778 het oude doelengebouw,
dus de rechtervleugel, afgebroken werd en vernieuwd, en de gootlij st langs de andere gedeelten werd doorgetrokken, nadat daarvan de toppen waren afgebroken. In de xixe eeuw
moeten de vensters gewijzigd zijn, wellicht na i 875, het jaar waarin het eigendom van de
gebouwen in particuliere handen overging.

Geschiedenis
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Uitwendig vertoont het gebouw zich zoals het in 1778 gewijzigd werd. Een onversierde brede rechtervleugel met vrij grote vensters, een vier traveeen breed
middengedeelte met gekoppelde pilasters over twee verdiepingen, en een smal
linkerdeel met doorgaande pilasters, alles in baksteen en tezamen, afgesloten door een
rechte kroonlij st.
De rechtervleugel is uiterst eenvoudig. De gevel van het middendeel wordt geleed
door gekoppelde bakstenen pilasters met natuurstenen banden en lijstkapitelen in de
vensterdammen van de hoge, begane grond en de verdieping, die gescheiden zijn
door een fries waarin de versierde boogtrommels boven de vensters afwisselen met
staande cartouches boven de dammen. De verdiepte boogtrommels met blokken
langs de bogen zijn gevuld met opgelegde accoladevoluten. De vensters van de verdieping hebben door de latere kroonlijst hun boogtrommels verloren.
Ingangspoortje In de linkertravee bevindt zich de ingang van het gebouw bestaande uit een poortje
in Hendrick de Keysertrant, pl. LX—i z3, versierd met opgelegde blokken en doorbroken segmentvormig fronton en bekroond door drie gebeeldhouwde figuren van
Sebastiaan en de twee schutters, wier stij 1 nogal afwijkt van die van het poortje. De
beelden bleken bij het schoonmaken de signatuur te dragen van Jeronimus Sutel, een
Westfaals beeldhouwer die tussen i 5 87-163 I bekend is. Het poortje is gedateerd 1615 .
De linkervleugel is terzelfder hoogte als het middendeel afgesloten door de kroonlij st en vertoont nog slechts de bakstenen grote pilasters, sinds de cartouches en
festoenen die de gevel een sierlij k aanzien gaven, verdwenen zijn.
Aan de achterzij de bleef een bakstenen geveltop behouden, die het j aartal 1 648 draagt,
doch aan de vensters en de afdekking verminkt is. In het middendeel van het gebouw
vindt men aan de achterzijde nog een kleine uitbouw met trapgevel, zoals de tekening
van Pronk die weergeeft en op het deurkalf het j aartal 16 I I .
Inwendig Inwendig is de nude indeling nog te herkennen aan de grote zaal ter voile diepte van
het linkerpand en de zaal aan de straatzijde van het rechterdeel, waarachter langs de
tuinzijde een gang loopt; ook zijn de oude kelders nog aanwezig die voor aanvoer van
eet- en drinkwaren mede van de straat of toegankelijk zijn door een luik; een cartouche met het wapen van Hoorn is daar waarschijnlijk later geplaatst. In de zaal van
het deel van 1 648 zijn nog enige oude sleutelstukken. Van de rijke inventaris worden
in het Museum en op het Stadhuis een negental schuttersstukken en portretgroepen
door J. A. Rotius en A. Liedts en J. de Baen bewaard en de kist van het St. jorisgilde, cat. A 1 942, nrs. 2, 3 6, 70 t/m 73 , 75 en biz. 47 ; cat. H 1 934 nr. I I 7. Vgl.
voor de schilderijen B. J. A. RENCKENS in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek
1948—'49, biz. 165.
Achter
de gebouwen ligt het Doelenveld, dat aan de Vest afgesloten werdt door een
Doelenveld en
poortjes vernieuwde muur met twee poortjes in Hendrick de Keyser-trant van 163 8 met gebeeldhouwde bekroningen. Bij een restauratie in 1910 zijn de poortjes nieuw opgetrokken; het beeldhouwwerk van het Sebastiaanspoortje werd geheel vernieuwd en
de to pP
en abusievelijkl verwisseld, zodat het Sebastiaanspoortje tweemaal en het
St. Jorispoortje niet meer gedateerd is. Het beeldhouwwerk van het St. Jorispoortje
is goed bewaard, pl. LX-122. De eenvoudige poortjes worden versierd door blokken natuursteen langs de doorgang en een masker als sluitsteen. Fragmenten die bij
de restauratie vervangen werden, worden in het Westfries Museum bewaard, cat. H
1 934, 492.
Beschrijving
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HET TIMMERMANSGILDEHUISJE is een bescheiden rechthoekig gebouwtje,
oorspronkelijk uit de xviie eeuw, dat op een binnenterrein gelegen is tussen het Dal
en de Veemarkt. Het behoorde oudtijds aan het Timmermansgilde welks rechten bij
de opheffing der gilden in 18 zo op de Gemeente overgingen.
Het herhaaldelijk gewijzigde gebouwtje, dat gedekt is door een zadeldak tussen twee
topgevels, waarvan de noordelijke afgewolfd is, bevat op de verdieping een vergaderzaaltj e met een op deels xviie eeuwse karbeels rustende balkenzoldering waarop
sporen van oude ornamentale beschildering te zien zijn. De vensters hebben aan de
noordzijde de oorspronkelij ke kozijnen behouden, thans voorzien van schuiframen.
Tegen de oostwand van het zaaltje is een kleine schouw aangebracht, waarop de
voorstelling van de patroonheilige, de H. Jozef op de Vlucht naar Egypte is geschilderd; langs de zij den een negental wapenschilden met de namen der bestuurderen
en een gedicht betreffende de plaatsing van de schouw in 1790.
Van de inventaris is een tafel bewaard, zie Burgemeesterskamer ten stadhuize ; acht
zilveren schilden, zes van i656 en twee van i 728, en een archief kist met inhoud
berusten op het Westfries Museum, cat. H 1934 nr. i I 8 en j aarverslag 1 941.

Timmermansgildehuisj e

KEKKELIJKE GEBO UTT7EN
DE HERVORMDE MARIA- OF NOORDERKERK is een driebeukige hallekerk,
met enkelvoudig koor, ontstaan door verbouwing van een eenbeukige kruiskerk.
De kerk is aan de noordzijde van de stad gelegen; de westgevel vormt met drie
topgevels straatwand aan het Kleine Noord. Aan de zuidzijde is tegen de kerk een
kosterswoning opgetrokken, met de ingang in de Noorderkerksteeg; aan de oostzijde
is de kerk vrij gelegen op een in i 73 3 met een stenen muurtje omheind, niet meer
voor begraving is gebruik zijnd, kerkhof, dat aan de noordzijde doorloopt tot het
erf van het belendend pand aan het Kleine Noord. De kerk is eigendom van de
Hervormde Gemeente, met uitzondering van de dakruiter, die burgerlijk eigendoin is.
VELIUS, blz. 49, 61, 66, zI I, 674; ABBING, blz. 247, 372, 376-7; N.H. Oudh. i, b1z. 61; Gen.
en Herald. Gedenkw. III, blz. 307; J. C. KERKMEYER, Bull., blz. I 3 9 ; J. C. KERKMEYER, de
Noorderkerk (rede), z. j . 1938.
TEKENING van C. PRONK, 1727 in Westfries Museum. cat. B 1927, nr 21.
Volgens Velius werd de kerk in 1426 gesticht en aan Maria gewijd naar aanleiding van het
verschijnen in een visioen van een Mariabeeld, dat te kennen gaf op die plaats vereerd te

Maria- of
Noorderkerk
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willen worden. De aanvankelijk houten kerk werd in 1 441, wat het schip betreft in steen
herbouwd, waarna, alti j d nog volgens Velius, in 1450 transept en koor volgden. Op de meest
oostelijke trekbalk in het koor heeft echter tot aan de restauratie in i 93 6—'3 8 een opschrift
met jaartal 148 5 gestaan, hetgeen ook Velius bekend was, die het opschrift aldus weergeeft:
INT JAAR ONS HEREN MCCCCLXXXV WART DIT GEMAEKT TER EERE GOEDS EN ONSER LIVER
VROUWE.

De tegenwoordige vorm van de kerk kwam in 15 19 tot stand toen men volgens Velius „de
derde kerck in 't Suyde" voltooide. De tweede beuk aan de noordzijde zal dus iets eerder,
in ieder geval tussen 145 o en 15 I 9 gebouwd zijn. De kerk is in de jaren 1 93 6—'3 8 met
overheidssubsidie gerestaureerd.

De kerk wordt gevormd door een driebeukig halleschip, fig. 3 4, pl. LIX —i Zo, Beschrijving
aansluitend bij het transept en het enkelvoudige koor van de voormalige eenbeukige
kruiskerk. Door de situatie van het Kleine Noord worden de drie beuken door de
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voorgevel gesneden met een hoek van 73°, zodat de noorderbeuk een travee meet
telt dan de zuiderbeuk. De oorspronkelijke westmuren van het transept werden door
spitsbogen doorbroken in aansluiting met de jongere noord- en zuidbeuken ; het
koor is ongewoon diep en sluit met vijf zijden van de tienhoek. In de noordoosthoek
tussen koor en transept is een thans als kerkeraadskamer gebruikte sacristie aangebouwd.
Het muurwerk bestaat geheel uit baksteen, en is aan de zijbeuken en de westgevel
en aan de sacristie verlevendigd met blokken natuursteen aan de steunberen en aan
de dagkanten der vensters ; aan de zuidelijke top der westgevel zijn bovendien
natuurstenen speklagen aangebracht. Aan het koor en het transept zijn de waterslagen in rode zandsteen uitgevoerd, aan het schip bestaan ze uit Bentheimersteen.
Aan het koor waar de muurdikte 68 beloopt is het steenformaat 24 X S , i o lagen 64,
aan het transept 23,5 X 5 , 10 lagen 62. De muren van het schip zijn 73 dik; alleen
de noordelijke travee van de westgevel maakt hierop een uitzondering met een muurdikte van slechts 5 8 . Het steenformaat van de overige delen loopt nogal uiteen:
noorderzij beuk 21-23 X 5, I o lagen 65,5 ; westgevel : noordertravee 20 X s, I o lagen
65 ,5, middentravee 24 X 5, I o lagen 64, top 22 X s, i o lagen 62, zuidertravee
2 2, 5 X 5, I o lagen 6 i, S; zuiderzij beuk 2 1-23 X 5, i o lagen 62 ; sacristie 24-2 5 X 5,
10 lagen 68. De steunberen die op de hoeken haaks geplaatst zijn, zijn eenmaal een
weinig versneden bij de waterslag.
De transeptgevels, die tot het oudste gedeelte der kerk behoren, zijn gedetailleerd op
voor Westfriesland karakteristiek geworden wijze. Ter weerszijden en boven het
smalle hoogopgaande venster zijn in de geveltop kleine, rondbogige nissen aangebracht, die op waterslagen rusten en verdeeld worden door een enkele gevorkte
middenstijl.
Naar dit voorbeeld zijn ook de toppen der westgevel behandeld, met Bien verstande
dat de dagkanten van de nissen, die aan de transeptgevel enkelvoudig afgeschuind
waren, aan de middentop een afgeschuind profiel, onderbroken door een sprong
kregen en aan de zuidelijke top nog rijker, met een holprofiel vergezeld van een
afschuining gedetailleerd, en met natuurstenen negblokken bezet werden, terwij 1 de
sluiting nu spitsbogig gevormd werd. De meest noordelijke top schijnt later herbouwd to zijn en heeft een middennis met twee flankerende halfnissen, een motief
dat elders in deze streek ook voorkomt (Oosterkerk Hoorn, Oosterblokker Herv.
Kerk) waardoor het aannemelijk is dat de gevel een getrouwe copie van de oorspronkelij ke toestand is. De natuurstenen deklijsten en beeindiging van de middenen zuidertop van de westgevel zijn xviie eeuws.
De vensters die bij de restauratie van bakstenen vorktraceringen zijn voorzien, zijn
in het koor en de transepten aan de dagkanten eenvoudig afgeschuind. Aan de noordbeuk van het schip bestaat het profiel uit een klein hol en een afschuining, aan de
zuidzijde uit een breed hol vergezeld van smallere hollijsten. Het westelijk venster
van de noordbeuk is eveneens van een breed holprofiel voorzien in de dagkant vergezeld van een staaf; het middenvenster en het zuidelijke hebben holprofielen vergezeld van smalle hollijsten.
De kerk is gedekt door met leien belegde zadeldaken over elke beuk en over het
transept en koor; dicht achter de westgevel staat op de middelste nok een open achtzij dige dakruiter van bout met lood bekleed en bekroond door een slanke naaldspits.
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De wijzerplaat van de klok, die op een oud uurwerk loopt is bij wijze van uithangbord boven in de top van de middengevel aangebracht.
Sacristie In de oostmuur van de sacristie was, laag boven het tegenwoordig maaiveld een
gedicht venster met Bremerstenen latei, dat bij de restauratie hersteld is. Hogerop was
de moet van een klein venster to zien, zodat verondersteld mag worden dat de
sacristie een verdieping had. Inwendig wordt op de verdieping een gedichte doorgang
of venster naar het koor, c. q. oxaal, gevonden.
De overige vensters aan de noordzijde zijn veel jonger, evenals de stoffering van het
inwendige van de sacristie, zie inventaris. Ook aan de zuidzijde is in de hoek een
aanbouw geweest; de steunbeer is er weggebroken, het venster gedicht. De tegenKosterij woordige kosterswoning,. xviii, is tegen de kerkmuren aangebouwd; de topgevel
heeft een oude ezelsrug afdekking, afgesloten door een gothisch geornamenteerd
fragment.
Toegangen Aan de westzijde heeft de kerk in elke beuk een toegangspoort gehad, bovendien
is in de eerste travee van de zuiderbeuk een ingang aangebracht. De twee buitenste
toegangen van de westgevel zijn thans gedicht ; het zijn eenvoudige bakstenen
poortjes geweest met natuurstenen blokken langs de diepgeprofileerde dagkanten en
door gedrukte bogen gedekt. De waterslagen lopen rechthoekig om de poortjes been.
De middelste toegang die veel breder is en spitsbogig gedekt is, is door een rijk
geprofileerde natuurstenen dagkant omlijst; het boogveld boven de. korfbogige dekking van de doorgang is gevuld met een gebeeldhouwde Vanitas-voorstelling, bestaande uit een op een mat uitgestrekt skelet omgeven door een zeis, een zandloper
en korenaren, waaronder het inschrift : ANNO 1647 EN MESSEM IMMORTALITATIS. Een
dergelij k opschrift XVIIA : HIC META DOLORIS is op een cartouche in het boogveld
van de zuideringang aangebracht; de omlijsting van deze smalle doorgang bestaat
eveneens uit natuursteen, op gothiserende wijze met profielen gedetailleerd. Ook het
boogveld zelf is nog gothiserend met tootjes langs visblaasachtige velden, gedetailleerd. Toch moet het wegens de voorstelling van een zandloper en een doodskop en
wegens het opschrift omstreeks i 600 ontstaan zijn. De deuren van beide toegangen
zijn aan het einde van de xvixie eeuw vernieuwd. Uit het midden van die eeuw
dateert de toegang aan de oostzijde van de kerk, met het lage door een gezwenkt
fronton gedekt uitwendig portaal.
Inwendig De beuken van het halleschip, pl. LVIII—i i 9, worden gescheiden door zuilen van Bentheimersteen op achtzijdige basementen, bekroond door smalle kapitelen waarop
ongewoon grillig en dik bladornament is gebeeldhouwd. De hoekpijlers bij de
kruising zijn samengesteld uit vier halve zuilen rond een kern en gescheiden door
smalle hollijsten. De eenvoudig geprofileerde spitsbogige scheibogen rusten tegen de
westgevel op halve zuilen. Ter hoogte van de tooggeboorte worden de intercolumnien
door houten trekstangen overspannen. De houten tongewelven waarmede de gehele
kerk gedekt is, rusten door middel van trekbalken met gepeerkraalde sleutelstukken
en karbeels op houten muurstij len, die tegen de zijmuren opgevangen worden op
halfronde bakstenen schalken; tegen de noordwand ontspringen deze ter hoogte van
ongeveer i meter boven de vensterafzaat; tegen de zuidwand loopt de eerste schalk
van de grond of omhoog, de tweede ontspringt ter hoogte van de afzaat der vensters.
In het transept en het koor zijn de muurstijlen lang en rusten op smalle kraagsteentj es ;
in de koorsluiting zijn ze zeer kort.
.
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Uit de bouwnaden en het verschil in detaillering blijkt dat, hetgeen Velius vermeldt met de
werkelijkheid overeenstemt. Het koor en het transept blijken in een periode gebouwd te zijn.
De noordbeuk waarin een steunbeer van het dwarspand is opgenomen is duidelijk jonger;
de detaillering van de westgevel is aan de zuidzijde het rijkste en het jongste, evenals ook de
vensterprofielen aan de zuiderzijbeuk jonger zijn dan aan de noorderzijmuur. Wellicht is in
het benedendeel van de middenpartij der westgevel een ouder stuk muurwerk opgenomen;
de top heeft in elk geval een afwijkend steenformaat, dat veel overeenkomst vertoont met dat
van de zuiderbeuk. De noordergeveltop schijnt in de xvnie of zelfs xixe eeuw vernieuwd
te zijn; het lagere muurwerk van deze travee dat afwijkt van dat van de noordmuur, en veel
dunner is dan de overige muren, is wellicht reeds aan een oudere herstelling te danken. De
sacristie is duidelijk jonger dan het koor, misschien uit de tijd van het schip, stellig xvie eeuws.

Bouwgesehiedenis

Het koor dat in de xviiie of xixe eeuw als armenkerk werd gebruikt en een schamele
inventaris bezat (zie tekening door J. Bosboom in de collectie Fodor, Amsterdam),
is van de kerk afgesloten door een eiken koorhek uit 1642, met een balusterfries. In
het midden is een dubbele deur met kussenpanelen aangebracht, waarboven drie rijk
versierde panelen gevat zijn, waarvan de benedenste aan de kerkzijde ter weerszijden
van het stadswapen het kryptogram WILT (HOORN) 'T WOORT en 1714 en aan de koorzij de GAET (Hoorn) 'T WOORT en 1714 te lezen geeft. De beide kleine bovenste
panelen zijn aan de koorzijde gedateerd Anno 1 642. Aan de kerkzijde sluiten hierbij
twee rijen banken aan, waaraan in 1 777 een derde rij is toegevoegd.
De preekstoel, die opgesteid is tegen de zuider kruisingskolom, is met zeer goed
snijwerk versierd, pl. LXVIII—i 3 7, en gedateerd i 63 5 . De achtzijdige kuip rust door
middel van een forse met acanthusbladen versierde baluster op een middeleeuws hardstenen voetstuk, van een voormalig doopvont (?) ; bijbehorend eenvoudig achterschot en klankbord.
Rondom de preekstoel is een ruim eiken doophek met balusterfries gelijk aan dat van
het koorhek; de doopbogen dragen een schildj e met het wapen der familie Groot,
het monogram G.J.G. en het j aartal z 688. Binnen het hek bij behorende banken en een
koperen doopschaalhouder met Schaal.
Op de preekstoel en op het doophek staan koperen lezenaars, resp. 1693 en 168Z
gedateerd. Het model van de lezenaar van de preekstoel berust in het Westfries
Museum, cat. H 1934, nr. 4.
De eenvoudige eiken banken met raam en paneelconstructie en profielen als aan het
doophek, dateren grotendeels uit 1641.
Tegen de westgevel van de kerk is een sierlijk gothisch spiltrapje opgesteld met
briefpanelen, pl. LVIII—t 18, afkomstig uit de voormalige Grote Kerk waar het in 1 497
werd opgesteld als orgeltrapj e. In 163 i werd het naar de Noorderkerk overgebracht.
Het trapje is in 1944—'45 afgeloogd en hersteld en leidt naar de uurwerkzolder.
De gewichten van het uurwerk hangen langs de westmuur, gedeeltelijk achter een
schot dat in z 725 beschilderd is en een viertal toepasselijke rijmen draagt.
Tussen het trapje en de kloklodenkast staat een 1643 gedateerd eiken tochtportaal,
dat met de weinig verhoogde panelen, vrijstaande hoekzuilen op vierzijdige basementen, doorbroken fronton en vaasvormige bekroningen typisch is voor de meubelstijl in die tijd.
Het stemmig interieur wordt verlevendigd door een zevental koperen kronen,
twee zestienarmige, xvli, vier twaalfarmige en een zesarmige, de laatste zonder
bol, xviia.
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Aan de wanden en zuilen zijn bovendien zes wandarmen bevestigd xvii, en vier oude
tekstbordjes, xvii.
In de zuiderwand is een gedenkplaat gemetseld ter gelegenheid van de voltooiing der
restauratie 1936—'3 8.
Consistoriekamer In de consistoriekamer is een schouw waarop de wapens van de beheerders van het
Truydemanfonds in 173 2 zijn aangebracht; voorts een aantal stoelen xvmc en een
wandkast ten behoeve van de uitdelingen van het Truydemanfonds.
Textiel In het Westfries Museum berusten nog uit deze kerk afkomstig een kussen en vier
avondmaalsservetten uit 1 724, cat. K 1936, nrs. 250 en 25 z a—d.
Klok In het torentj e hangt een klok, diameter 70, met opschrift SOLI DEO GLORIA CORNELIS
AMMEROY ME FECIT ANNO 16o6.
Zilveren De Nederlands Hervormde Gemeente bezit twee uitgebreide zilveren avondmaalsAvondmaalsserviezen stellen, pl. CXXX V—z 87, z88.
Een stel, bestaande uit vier bekers, hoog I o, 5 , twee kannen hoog 24, een schaal
diameter 43, een schotel diameter 3 8, en vier kleinere schotels diameter 3 3,is op de
voet van de bekers gemerkt met de inscriptie : DOOR TRIJNTJE JACOBS AEN KERCKMEESTERS VAN DE GROOTE KERCK DER STADT HOORN GELEGATEERT OBIIT DEN 5 APRIL
1 697. Alle voorwerpen zijn gemerkt : Holland, Amsterdam, jaarletter L van 1 697
en meesterteken i z in een rechthoek (J. Zeeburg). Hierbij zijn later twee offerbussen
gemaakt, schaalvormig op een voet, hoog 22 gemerkt: Verschuur, jaarletter Q van
18 2 5 en de letters H S.
Het jongere stel bestaat uit twee kannen, hoog 27, vier bekers, hoog 17, vier borden,
diameter 28, twee borden, diameter 25 , een schaal, diameter 40, en twee dekschalen,
hoog 27, diameter 27. De voorwerpen dragen met uitzondering van een dekschaal de
inscriptie : „ TOT BEDIENING VAN T H. NAGTMAEL IS DIT SERVIES DOOR JACOB BENNINGBROEK GELAST, AEN DE NOORDERKERK TOT HOORN TE GEVEN. OBIIT DEN I I NOV. 173 7",
en het wapen van J. Benningbroek. De kannen en bekers, zijn gemerkt Holland,
den Haag, jaarletter Q van 173 8 en het meesterteken van Francois van Stapele. De
schotels hebben dezelfde keur en jaarletter doch als meesterteken een kop, VOET nr. 8 5 ?
De ene dekschaal heeft dezelfde merken met het meestermerk I.B., VOET nr. 5 7; de
andere draagt op het oor de oude merken met het meesterteken als de schotels, op
het vat staan echter modernere tekens n.l. Verschuur, en HS als op de offerbussen,
bovengenoemd. Deze schaal draagt geen inscriptie, en is dus blijkbaar later opnieuw
gemaakt.
Voorts bezit de Gemeente een zilveren troffel gebruikt bij de eerste steenlegging
in 1 842 en opnieuw in 1 878 en een zilveren doopschaal met kan uit i 844, en
een I e eeuwse geldkist met het wapen van West-Friesland en opschrift ,voor de
kerck ".
Tekstbordjes

Antonis- of
Oosterkerk

DE HERVORMDE ANTONIS OF OOSTERKERK is met een ingangsgevel aan
de zuidzijde van het Grote Oost gelegen en daardoor een z.g. gemeridioneerde, eenbeukige kruiskerk. Met de Westzijde ligt de kerk aan de smalle Oosterkerksteeg,
het koor ligt vrij op een met keitjes bestrate hof; aan de Oostzij de wordt zij belend
door panden en tuinen van huizen aan de Gedempte Appelhaven en het Grote Oost.
De kerk is eigendom van de Herv. Gemeente; de daktoren behoort aan de burgerlijke Gemeente,
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VELIUS, blz. 6 5, I 6 I, 2 II, 5 0 7, 5 2 4, 5 5 1/2, 5 5 6; Oudh. en Gest. 1, blz. 3 40 ; ABB I NG, blz. 1 9y , Literatuur
267, 381 ; N.H. Oudh. I, blz. 63 ; Gen. en Herald. Gedenkw. iv, blz. i ; J. c. KERKMEYER,
Bull., blz. 141 ; E. NEURDENBURG, Hendrick de Keyser, blz. 77 ; dez.: Zeventiende eeuwse

beeldhouwkunst, blz. 15 4.
TEKENINGEN door C. PRONK in Westfries Museum, cat. B 1927 nr. zm en Prov. Atlas Afbeeldingen
te Haarlem.
De berichtgeving bij Velius is ten aanzien van deze kerk bij uitzondering onduidelijk. De Geschiedenis
mededelingen over de stichtingen en verfraaiing van de Antoniuskapel, waarbij aansluitend
later een Corneliskapel werd opgericht, moeten onaf hankelij k van de bouw van Oosterkerk
gezien worden (Velius, blz. 6 , noot 9!). De Oosterkerk is steeds eenbeukig geweest.
De stichtingsdatum zou 1450 kunnen zijn; er is evenwel van Bien bouw blijkbaar niets
gespaard, wanneer we met Velius aannemen, dat het oudste deel, het koor, in I5I9 werd
opgetrokken.
Omstreeks 15 70 schijnt de kerk veel te lijden gehad te hebben van de godsdiensttwisten;
in 1573 werd er een klokgieterij gevestigd. Nadat reeds in 1603 een deel van de gevel was
ingestort en enigszins hersteld was, besloot men in 1616 niet alleen de gevel, maar het gehele
schip te vernieuwen. De stijl van de gevel heeft ontegenzeggelijk veel verwantschap met het
werk van Hendrick de Keyser, die te Hoorn reeds in i 609 betrokken was bij de bouw van de
Stadswaag. Blij kens de stadsplattegrond van 16 15 bleef een schiptravee staan. Het torentj e
op de kruising werd in i 600 aanmerkelijk vergroot om het oude carillon van de Grote Kerk
te kunnen ophangen. Toen het torentje echter klaar was, bleek het nog te klein te zijn voor
alle klokken en werd slechts de uurslagbel er in gehangen. Het houtwerk van de bovenbouw
van de dakruiter moest in 18 19 vernieuwd worden ; in 191 I was het torentj e opnieuw bouwvallig, weshalve het open bovendeel afgebroken werd om nauwkeurig gecopieerd te herrijzen. De klok viel bij die gelegenheid te pletter.
Een inwendige verfraaiing door middel van een groot orgel op een tribune tegen de noordgevel, vereiste in 1764 dichting van de beide daar aangebrachte vensters.

De kerk, fig. 3 S, pl. LX —I z i en LXI —i 24, die ondanks de weinig opvallende hg- Beschrijving
ging een aantrekkelijk geheel vormt, bestaat uit een schip van vier traveeen, een
dwarspand en een twee traveeen diep koor met vijfzijdige sluiting.
De baksteen van het muurwerk meet aan het koor 2 1-22 X 5 ,I o lagen 64, aan het Materiaal
dwarspand 22-23 X 5 5, 5, I o lagen 64-65 ; aan het schip 25 X 5, 5 —6, i o lagen 70, in
kruisverband verwerkt. De muurdikte bedraagt aan het koor en het dwarspand 6o,
aan het schip 5 4. De hoeken der steunberen, de dagkanten der vensters, met uitzondering van het oostelijke transeptvenster, en de steigergaten zijn voorzien van
blokken natuursteen. Het muurwerk van het koor is boven de omlopende natuur- Koor
stenen waterslag doorbroken door zeer brede, met een diep holprofiel omgeven
vensters, die thans tot op een derde der hoogte gedicht zijn en met glas in ijzeren
roeden bezet zijn.
Het transept in welks muurwerk aan de west en oostzijde een steunbeer van het koor Dwarspand
is opgenomen en welks armen niet even diep zijn, heeft rijk versierde geveltoppen,
waarvan die aan de oostzijde gaaf bewaard is gebleven en die aan de westzijde in
moderne tijd vernieuwd is. Het grote venster welks dagkant vernieuwd li j kt daar het
geen negblokken heeft, is ter weerszijden en in het zwik van de gevorkte natuurstenen middenstijl van natuurstenen traceerwerk voorzien, dat wegens de onorganische grillige vormen zeer laat gedateerd moet worden, XVIB of zelfs misschien i 6 i g.
De topgevel ter weerszijden en boven het venster is gedetailleerd met smalle, bier
van tracering voorziene nissen, geflankeerd door halve nissen. De dagkanten zijn,
evenals aan de overige delen van deze kerk, van natuurstenen blokken voorzien. De
afdekking van de top is ook aan de oostzijde vernieuwd.
—
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Fig. 3 5. Hoorn. Oosterkerk
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Op de kruising van het koor en het dwarspand stond van ouds een dakruiter, die Da>iter
in i boo vergroot weed in de tegenwoordige achthoekige vorm met twee zich verjongende omgangen en een open peer, bekroond door een windvaan in de vorm
van een schip.
Het schip is gelij k met de voorgevel in 16 6 vernieuwd en sluit aan tegen een halve ship
travee, welke in verband met het dwarspand is gemetseld en blijkbaar na de verwoesting van het schip is blijven staan.
In de jaren 18 5 7—'61 zijn de vensters, die blijkens het reeds vroeger gedichte
eerste venster aan de westzij de oorspronkelijk rond gesloten waren, van spitsbogen
voorzien en met ijzeren roeden en blank glas bezet. De steunberen zijn slechts
eenmaal versneden in tegenstelling met die van het koor die met twee versnijdingen
opgaan.
De rijk met natuurstenen banden, deklijsten, aaneensluitende reeksen hoekblokken en Voorgevel
decoratief beeldhouwwerk versierde voorgevel, pl. LXI -124, heeft een drieledige
verticale opbouw bestaande uit een hoge blinde begane grond, een forse verdieping,
doorbroken door twee rondbogig gesloten grote, thans gedichte vensters en een
geveltop waarin een cirkelvormig venster is gevat en waaraan een wijzerplaat uit
z 688, vernieuwd in 1 764, bij wijze van uithangbord, evenals aan de Noorderkerk
is bevestigd.
In het midden van de gevel is een rijk zandstenen ingangspoortje gevat, welks Toegan g en
benedenbouw in de trant van Hendrick de Keyser is gedetailleerd en dat boven een
rechte, op drie forse voluten rustende kroonlijst, een segmentvormig gedekt opzetstuk draagt met het stadswapen.
De penanten naast en tussen de grote vensters in de middenzone der gevels zijn
gevuld met twee halfcirkelvormig gesloten natuurstenen nissen en een rijk aediculum-vormig rolwerk-cartouche met het bouwjaar 1 616. De sterk geprofileerde
lijst om de vensterkoppen, die zich ter zijde van de gevel over de laatste steunbeer
voortzet en deze segmentvormig bekroont, doet, evenals de om de hoeken heengrijpende blinde balustraden sterk denken aan dergelijke elementen in de ontwerpen
van de Amsterdamse kerken van Hendrick de Keyser. Ook het door een fors geprofileerde lijst omgeven roosvenster in de top gecombineerd met in een snort hogels
uitklinkende natuurstenen banden en het bekronende ornamentstuk zijn evenzovele
elementen van de stijl van Hendrick de Keyser.
Behalve de genoemde toegang aan de noordzijde heeft de kerk aan de westzijde een
n
xvie eeuwse ingang binnen een geprofileerde spitsbogige natuurstenen omlij sting, en
het koor een laat xviiie eeuwse of vroeg xixe eeuwse omlijste dear; een beschei den ingang wordt voorts nog aan de oostmuur van het schip gevonden.
Het inwendige bezit geheel de structuur van een gothische kerk met een houten ton- Inwendig
gewelf op trekbalken, karbeels en muurstijlen ; in de koorsluiting en de dwarspanden,
pl. LXII —i 26, zijn deze zeer kort en rusten op kleine kraagstenen, die in het koor
lijstvormig en in de dwarspanden consolevormig zijn. Op de hoeken der viering
rusten de muurstijlen op halfkolommen met lijstkapitelen; de schenkels van de
kruising komen neer op vier gesneden beelden die op de hoeken der viering in de
muur zijn gevat, en thans achter de jongere schoorconstructie van de dakruiter
bijna geheel schuil gaan. In het schip worden de muurstijlen op vroeg xvIie eeuws
geornamenteerde kraagstenen gedragen.
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Uit het feit dat twee steunberen van het koor, bij de bouw van het dwarspand daarin zijn
opgenomen, volgt dat het dwarspand jonger is dan het koor. Het laatste is volgens Velius
in 1519 vernieuwd, hetgeen met de vormgeving en rijke versiering zeer goed te rijmen valt.
De stijl van het dwarspand wijkt hiervan slechts weinig af, zodat dit kort daarna moet zijn
opgetrokken, voorzien van een kleine dakruiter die in i 600 vernieuwd werd. Latere wijzigingen zijn onder geschiedenis reeds vermeld.

De kerk bezit een eenvoudige eiken preekstoel met getoogde panelen, die tegen de
zuidoosthoek van de viering hangend is aangebracht, xviia.
Doophek Aan de voet van de preekstoel een eiken doophek met bijbehorende banken; het
hek is versierd met een balusterfries, xvrra.
Orgel Tegen de noordwand is in i 764 een orgel geplaatst, pl. LXII —i 2 5 , welks kas,
evenals de bijbehorende tribune waarin het rugpositief gebouwd is, rijk is versierd
met snijwerk in een plaatselijk veel voorkomende, wat provinciale Lodewijk xv
stijl. Orgel en tribune zijn aangebracht, boven een portaalwand met dubbele deuren,
gedecoreerd met geprofileerde en met Lodewijk xv voluten verrijkte panelen, die
zich over de tribune voortzetten.
Banken Tegen de zuidwesthoek is een eiken bank opgesteld met getoogde rugpanden
van eenvoudig vroeg xviie eeuws raarn- en paneelwerk; de bank is 1620 gedateerd.
Op de noordwesthoek is een iets rijker, met getoogde panelen en gesneden fries en
zwikken versierde bank opgesteld uit 1622. Voorts blokken eenvoudige xviire
eeuwse banken.
Portaal De toegang in de westelijke transeptarm is ombouwd met een eiken tochtportaal,
pl. LVIII —I 17, dat boven de deuren, gevat tussen gecanneleerde korinthische pilasters
op basementen, gestoken panelen met arabesken ornament bevat; de kroonlij st draagt
het jaartal 1619 en het kryptogram WYLT (Hoorn) 'T WOORT.
Trap In de noordelij ke hoek van deze transeptarm leidt een spiltrap, pl. LVIII —I 17, gevat
in een cylindervormige gesloten ombouw met spiraalsgewijs de trap volgende
balusterzone, naar de klokzolder, xviia. Door de stroeve vorm van de gehele trap
en van de ornamentatie der balusters, doet dit onderdeel sterk Duits aan, hetgeen in
een havenstad als Hoorn niet geheel onwaarschijnlijk mag klinken, (vgl. de beelden
boven het Doelenpoortje).
Kloklodenkast Het uurwerk was oudtijds aangebracht boven de oostelijke transeptarm waar tegen
de wand een houten kast is aangebracht waarachter de klokloden neerdalen. Op de
kast leest men een toepasselijk opschrift en Anno I 6 I z.
Koper In de kerk hangen twee i 6-arms koperen kronen xvii.
Glas Van de volledige gebrandschilderde beglazing die eens de kerk sierde, is nog slechts
het grote venster in het oostelijke dwarspand over dat blijkens het inschrift in i 6zo
door de Admiraliteit van West-Friesland geschonken is, pl. LXIII —i 27. De tekst luidt:
Inventaris

Preekstoel

DE HEERE GECOMETEERD T. ADMIRALITEYT / TOT STAET EN STADSVRUNTSCHAP GENEGE /
HEBBEN TOT DEES ERKENTLYCHEYT / DIT GLAS IN DEZE KERCKE GEGEVE /

Daar het glas door de tij d zeer te lij den had gehad, werd het in i 916 uit het venster genomen
en in het atelier J. L. Schouten te Delft hersteld en aangevuld. Ben nieuwe inscriptie vermeldt:
In 't Saar 1917 hebben Klaas de Jong en Elis. Corn. de Jong-Lamme ter nagedachtenis aan
hunnen Vader Melchert de Jong in leven pres. Kerkvoogd dit glas in zijn ouden staat doen
herstellen.
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Het centrum van de compositie wordt ingenomen door het wapen van Westfriesland,
gehouden door twee leeuwen en daarboven een kroon door engelen gedragen, alles
gecomponeerd tegen een reusachtig aediculum met doorbroken fronton, waarboven
vurige paarden een zegekar trekkers. De barocke compositie wordt geflankeerd
door kleinere wapens met onderschrift Vreyslant, Zeelant, Gelderlant, Mauritius,
Overij sel, Utrecht, Hollant, Jacobus (Wapen Wassenaer), waarboven kleine portretten
ten voeten uit staande zijn geschilderd van prins Maurits en Jacob van Wassenaer.
Aan de voet van het glas ziet men in een rechthoekig paneel een zeestrijd met
onderschrift : DE SLACH VAN HEEMSKERK.
In het Rij ksmuseum te Amsterdam berusten twee gebrandschilderde ramen, een met
het stadswapen van Alkmaar en een met de strijd op de Zuiderzee en wapens van
Hoorn die zeer waarschijnlijk uit deze kerk afkomstig zijn. Het Frans Halsmuseum
te Haarlem bezit een dergelij k glas door Enkhuizen geschonken in 1619 (cat. Voorwerpen 1924 nr. 340). Drie fragmenten van de bij ABBING genoemde gildeglazen zijn
in het koor van de Grote Kerk te Haarlem geplaatst.
Van de klok uit i 5 96 door W. Wegewart gegoten en in i 9 i i bij de restauratie van Klokken
het torentje verloren gegaan, wordt een afgietsel in het Westfries Museum bewaard,
cat. H 1934, nr. 478.
De halfslagklok, diameter 6i, draagt het opschrift: AVE MARIA RICOLDUS BUTENDIIC
ME FECIT.

DE GEREFORMEERDE KERK aan de Achterstraat is gevestigd in de voormalige Ger. Kerk
Mariakapel, behoord hebbend bij het Mariaklooster, waarin thans het Herv. Weeshuis is gevestigd (zie aldaar).
VELIUS, blz. 3 8 3 ; ABBING, blz. 3 68 ; GONNET nr. 8 z6.
TEKENING van C. PRONK 1727 in het Protestantse Weeshuis.

Literatuur
Afbeelding
De kapel werd in 143 5 gesticht, in i 506 in steen opgetrokken; zij diende na de Hervorming Geschiedenis

als tuighuis, waartoe aanvankelijk slechts het voorste gedeelte ingericht werd ; eerst in 1 760
werd het achterste gedeelte door het weeshuis afgestaan. In i 8 z6 werd de kapel R. K. Kerk
en brandde in i 877 uit, waarna de Gereformeerden de ruine kochten om deze voor hun
eredienst te herstellen.

Het muurwerk is tot ongeveer de toog-geboorte van de vensters oud en bestaat uit Beschrijving
baksteen, formaat 23 , X 5 , , io lagen 63 , , dik ongeveer 49, aan de kanten der
steunberen versierd met blokken natuursteen. De kapel heeft waarschijnlijk een
diepte gehad van drie en een halve travee, fig. 3 8, welke telkens twee vensters bevatten ; de sluiting is driezijdig. De voorgevel is niettegenstaande de doorsnede van
6i cm waarschijnlijk nieuw, daar deze op de oude tekening van PRONK anders is
geordineerd. Aan de zuidzijde ontbreken de steunberen; de dagkanten der merendeels gedichte vensters zijn eenvoudig afgeschuind. In de kapel ligt ongeveer ter
hoogte van de afzaten der vensters een gemetselde vloer, waaronder het koor door
twee oost—west lopende tongewelven is overkluisd; deze toestand kan uit het einde
der xvie eeuw dateren.
De overige afwerking, alsmede de kap dateren van i 877.
Van de voormalige S. CLARAKAPEL, in 1467 gesticht en in i 502 in steen opge- Voormalige
trokken ten Z. van de Mariakerk (vELIus, blz. 83 en i66) is, niettegenstaande het S. Clarakapel
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bericht van afbraak bij ABBING, blz. 206, een gedeelte van de zuidermuur met gothische
vensters bewaard in de gemeentelijke tirnmerwinkel aan de Veemarkt. In de voorgevel een gevelsteen met het opschrift: SYNTE DIETERS SCHEEPYE / MAG HELLEN MAAR
NIET / VERGAEN OP GODS WOORT / BLIJF ICK VAST STAEN / ANNO MDCCXXIII.

DE LUTHERSE KERK is een rechthoekig gebouw uit 1768 dat met eeninge zwenkte
gevel aan de Ramen staat.
Literatuur ABBING, blz. 4, 3 6 3, 3 8 5, 392, II, biji. 97; N.H. Oudh. I, blz. 65 ; J. C. KERKMEYER, Bull.

Luth. Kerk

Geschiedenis

blz. 184.
Nadat de Luthersen in I63 i `een terrein hadden gekocht achter enige huizen aan de Ramen
gelegen, waar zij hun kerk oprichtten, konden zij in de tweede helft der xvliie eeuw, nadat
de huizen afgebroken waren, er toe overgaan een nieuwe kerk te bouwen aan de publieke
weg. Plannen daartoe bestonden sedert z 76o ; eerst in i 768 werd de tegenwoordige kerk
gebouwd, waarbij in 1773 de ten Zu den belendende pastorie verrees (zie Woonhuizen).
Tekeningen van enige overigens weinig interessante niet uitgevoerde ontwerpen zijn in' het
kerkelijk archief bewaard, benevens afbeeldingen van het inwendige voor diverse wijzigingen,
en andere ontwerpen voor de preekstoel. Het gebouw vroeg in i 8 5 o om herstel, waartoe de
muren werden opgevoegd en de vensters naar toen moderne smaak van ijzeren roeden
werden voorzien. De middelen daartoe werden o.a. gevonden in de verkoop van de koperen
kronen en andere „niet dienstig voor het gebruik" geoordeelde voorwerpen. In 1922 was
het gebouw te groot gebleken en had men behoefte aan enige vergaderruimten, waartoe de'
kerkruimte aan de oostzijde werd ingekort; door het aanbrengen van de grote vensters in
de oude vorm en het opnieuw gebruiken van de oude deur werd het interieur niet te zeer
geschaad. De oude consistoriekamer met schouw werd afgebroken.
;

De kerk wordt gevormd door een driebeukige ruimte metalerij
g en
l in de zijbeuken.
l
Door het geren van het terrein staat de voorgevel, pl. LXIV —i 29, met een afwijking
van 6° op de zijgevels. De muren zijn opgetrokken van kleine xvlrie eeuwse steen
in fijn metselwerk met toepassing van , natuursteen aaning
de an
g sp
1 en - het
arti'
venster erboven. De even. terugliggende gevel wordt op xvrlre eeuwse wijze door
middel van flauw concave zijpartijen met geblokte hoeklisenen aan de straatwand
gebonden. Het middenrisaliet bevat de ingangspartij, die drie treden verhoogd, door
vlakke natuurstenen pilasters is omgeven en door een vroeg Lodewijk xv opzetstuk
wordt bekroond, welks silhouet in de overigens rechte houten kroonlij st herhaald
wordt. De zijgevels zijn door lisenen verlevendigd en door twee rijen vensters doorbroken wier plaatsing verband houdt met de galerijen in het inwendige; de benedenste
vensters die rechthoekig zijn hebben merkwaardigerwijs een aanmerkelijk grotere
ruitverdeling dan de bovenste, zonder dat van wijzigingen de duidelijke sporen aanwezig zijn.
Inwendig Het inwendige der kerk wordt in drie beuken verdeeld door tweemaal vier i' lers
pl
die de kapconstructie dragen. De kolommen zijn verbonden door gedrukte bogen.
De kerk wordt gedekt door een gekoofd houten plafond, dat na de inkorting aan de
nieuwe ruimte werd aangepast met omlopende kooflijst. De zijbeuken worden gedekt
door halve korfboogvormige beschietingen. De toegang tot de galerijen leidt langs
twee trappen tegen de voorgevel, verborgen achter een betimmering met paneelwerk. Langs de galerijen zijn eiken balustrades aangebracht.
Inventaris De kerk bezit een sierlijke mahoniehouten preekstoel met bijbehorende trap, achterPreekstoel schot, klankbord en doophek, alles in Lodewijk xv stij 1, pl. LXI V-- I z 8 . Bij de verbouwing in 1922 werd de kuip van de preekstoel lager opgesteld en de trap recht
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gemaakt, waardoor jets van de zwierige opbouw verloren ging. Op de kuip worden
in reliefs de vier Evangelisten voorgesteld, in de voet engelen. Het doophek, waarop boven de toegangen wat stijve koperen doopbogen staan, is bij genoemde
verbouwing tevens gewijzigd, doordat de doopbanken langs de zijden vervielen; ter
aanvulling werden de vrijgekomen gedeelten van de balustraden der galerijen gebruikt. Tijdens een recente wijziging heeft men het middenpaneel van het doophek
ajour uitgezaagd. Op de preekstoel staat een sierlijke koperen lezenaar Lodewijk xv,
op het doophek een eenvoudige koperen lezenaar, xix.
Het orgel uit 1773, pl. LXV -13o, is versierd met enig Lodewijk xv snijwerk en
vrijstaande beelden in top en rust op een rijk met festoenen en asymmetrische voluten
versierde balustrade, als bekroning van de waarschij nlij k uit de bouwtijd daterende
smaakvol versierde portaalwand. De overhuifde, overigens weinig interessante herenbank wordt bekroond door van een tochtportaal afkomstig opzetstuk met uurwerk,
welks woelig Lodewijk xv ornamentwerk opvallende overeenkomst vertoont met
de orgelbalustrade van de Oosterkerk.
In de consistoriekamer wordt een anoniem portret van Ds. Vyant bewaard xvii en
een lij st van kerkeraadsleden uit 1 769.
De Gemeente bezit het volgende zilverwerk, pl. CXXXI V-z 8 6 :
een gegraveerde avondmaalsbeker, hoog i 9, met voorstellingen in medaillons van
Geloof, Hoop en Liefde, Hemelvaart, een kruis met een slang en de Kruisiging. In de
beker is gegraveerd : JAN JANSOEN BACK VAN DORTMONDT OBIT DEN I NOVEMBER A °
I 63 9. Merken : Hoorn, jaarletter M, meesterteken een schaaltje.
twee schalen, diameter 29, met opgelegde gegoten rand in Lodewijk XV ornament
en inscriptie : TER GEDAGTENIS VAN KATHERINA BROEKHUYSEN WEDUWE VAN KLAES

Doophek en
-bogen

Lezenaars
Orgel

Portret
Zilver
Beker

Schalen

STRUYVER. HEEFT DESE 2 SCHAALE VEREERT AAN DE NIEUWE LUYTENSE HERBOUDE KERK

769. Merken : Holland, Amsterdam, jaarletterKvan 1 769,
meesterteken HG aan Hendrik Griste toegeschreven, VOET nr. 432. Een van deze
twee schalen wordt thans in het moderne doopvont gebruikt.
een broodschaal met parelrand, diameter z8, met inscriptie : DIT IS DOOR EENIGE
TOT HOORN, DEN 2 JULY I

JONKMANS EN JONGE DOGTERS DER LUTHERSCHE GEMEENTE TE HOORN AAN DEZELVE
KERK TER GEDAGTENIS GESCHONKEN DEN I JANUARI 1 7 8 3 . Merken: Holland, Amsterdam, jaarletter Y van 1783, meesterteken Hcw, toegeschreven aan H. C. N. Wildeman,
VOET nr. 750;
een flauw achtzijdige doopschaal op voet, diameter 3 i X 2 5 , met gedreven Lodewijk
xv rand merken : Holland, Amsterdam, jaarletter K van 1 769 en meesterteken R,
met een stip ervoor, niet bij VOET.
een niet versierde kan met houten oor; merken : Holland, Amsterdam, jaarletter K Kan
van 1769, meesterteken een lelie in een schild;
een ziekenbusje, inhoudende een pateen en een kelkje met ouweldoosje onder de Ziekendoosje
voet. Op de voetrand een bijna onleesbare inscriptie met jaartal 1783 ; merken:
Holland, Amsterdam, j aarletter Y van 178 3, meesterteken Hcw, toegeschreven aan
H. C. N. Wildeman, VOET nr. 750;
een bijbel met zilverbeslag blijkens inscriptie geschonken 7 II 1 769 door Hendrik Bijbel
Stoppelmans en Sara Damman. Merken: Holland, Hoorn, jaarletter I ? meesterteken F.K.
Voorts een tinnen kan met voet en oor en tinnen collecteschalen.
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DE REMONSTRANTSE KERK, gevestigd in het pand Groote Oost 43 (zie
woonhuizen), bezit:
Inventaris het achterschot van een preekstoel van mahoniehout, versierd met inlegwerk van
Preekstoel gekleurde houtsoorten, xviii.
Lezenaar een eenvoudige koperen lezenaar met de letters R.K. XVIIB—XVIIIA.
een koperen voet voor een lezenaar, in Lodewijk xiv trant versierd; de lezenaar is
niet aanwezig.
Kandelaars twee eenvoudige koperen kandelaars, XVIII.
Zilver en het volgende zilverwerk:
Schotels vier avondmaalsschotels, diameter 3 2, met inscriptie AELTJE SIMONS HASEPOOT, en
merken :, Holland, Haarlem, j aarletter I van 1695, meesterteken een hazepoot als VOET,
nr. 62; vier bekers, hoog 16, 8, met inscriptie op de voet: GIFTE TOT HET H. AVONDMAAL DER REMONSTRANTEN TOT HOORN VAN MARIJTIE BOELEN GESTORVEN A ° I 662 DEN
;
26 MAART. Merken : Holland, Hoorn ?, jaarletter H, meesterteken
een
beschilderd
ijzeren
geldkist,
xvii.
Geldkist

Remonstr. Kerk

1z

Synagoge

Het onttakelde en buiten gebruik zi j nde gebouw van de S YNA GO GE uit 1780 staat
aan de Italiaanse Zeedijk, dicht bij de Hoofdtoren. De strakke brede gevel wordt
door twee pilasters in een brede en een smalle travee gedeeld, waarin de vier halfrond gesloten vensters afwisselend hoog en laag z jn geplaatst. Voor de gevel een
gesmeed ij zeren hek. De Synagoge is in i 9 S 3 afgebroken.

R.K. Kerk DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK aan de Grote Noord is in 1879 gebouwd ter
vervanging van een uit i75 5 daterende z.g. schuilkerk.
Literatuur

blz. 164; P. DALM. VAN HEEL O.F.M., De statie der Minderbroeders te Hoorn,
Gildeboek 1928,
Rijswijk i 947 (Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de
Nederlanden).

De kerk bezit:
Preekstoel een eiken preekstoel uit de vroegere schuilkerk aan het Achterom. Deze wend in i 7 5 6
door W. F. Krajenschot geleverd en draagt tussen ornament in Lodewijk xv trant
op de kuip voorstellingen van de H.H. Bernardinus van Siena, Bonaventura, Antonius
en Leonardus. Voet en klankbord vernieuwd.
Beeld een houten Pieta, pl. LXVIII-i 3 6, hoog i oo, Noord Nederlands werk uit het laatste
kwart der xve eeuw en eveneens laatstelijk afkomstig van de voormalige statie aan
het Achterom en tenminste sedert 1686 te Hoorn vermeld;
een aantal schilderijen van geringe kwaliteit o.a.
Schilderijen een Thaborvoorstelling, doek, ongeveer 250 X 1 S o, gem. W. H. van de Wall 1761;
Tabernakel een tabernakel en de expositietroon, 1649 ?, (cf. boekbanden) met schildpad bekleed,
uit de oude kerk afkomstig en onlangs in het Westfries Museum geplaatst.
Zilver Voorts bezit de kerk het navolgende zilverwerk:
Monstransen een enorme vergulde en rijk bewerkte stralenmonstrans met grote engelfiguren terzij de, staande op cornucopiae, hoog 83, gemerkt Amsterdam, jaarletterDvan 1656,
meesterteken van J. Bogaert, volgens documenten in i 663 geleverd (VAN HEEL, a.w.) ;
een kleinere vergulde monstrans, pl. CXX -2 5 o, hoog 7 1, 5 , waarvan het bovendeel
veel overeenkomst vertoont met de niet vergulde en eenvoudiger uitgevoerde mon-
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strans te Lutjebroek, xviib ; Amsterdams werk ? jaarletter L en monogram GB ? (vergelijk ook een exemplaar te Wormer, R. K. Kerk en Krommenie, O. K. Kerk) ;
een ciborie, hoog 40 met onduidelijk inscriptie aangaande ene van Eyck, midden
xvii; merken: Amsterdam, jaarletter A van 165 3 ? meesterteken van J. Bogaert;
een kelk, hoog 3 3, , op zeslobbige voet; merken : Amsterdam, jaarletterKvan 1 641;
meesterteken van Thomas Bogaert;
een kelk, pl. CXX V--z 66, hoog 34,5, op zeslobbige voet die als een vlak geornamenteerd is; merken : Amsterdam, jaarletter K van 1 662, meesterteken van J. Bogaert;
Brie canonborden, gemerkt Amsterdam, jaarletter G van 1766, meesterteken NDI, van
N. de Jager, voet 5 10 ;
een doopschaal, pl. CXXX -2 77, diameter 37 X 29,5 ; in de rand engelen met lij denswerktuigen, in het blad gegraveerde voorstelling van de Doop in de Jordaan binnen
een cartouche. Merken : Amsterdam, jaarletter K van i 662, meesterteken van
J. Bogaert, vgl. FREDERIKS nr. 195;
een ampullenblad, road, pl. CXXXIV--z 8 5 , diameter 36,5, in de rand niervormige
cartouches met lijdensemblemen, in de Schaal een veel jonger stralenmedaillon met
I.H.S. Merken : Amsterdam, jaarletter F van 165 8, monogram als VOET nr. 101;
een wierookvat, xvli, Amsterdams werk, geen andere merken te onderscheiden;
een wierookvat met op het bakje in cartouches de voorstelling van drie Heiligen,
XVIIB. Merken : Holland, Hoorn, jaarletter P van i 678 ?, meesterteken een hek;
een wierookscheepje in schelpvorm, pl. CXXIII -2 5 9, de voet geornamenteerd met
naast elkaar liggende schelpen, XVIIA; merken : Hoorn, jaarletter i, meesterteken een
stemvork, (vergelijk wierookscheepje te Nibbikswoud) ;
een wierookscheepje in schipvorm op versierde voet; op de spiegel van het scheepje
twee paardj es en een vrouwenfiguur, XVIIA. Merken : Hoorn, jaarletter x, meesterteken
een zwaard. (Vergehjk dergelijk scheepje te Zwaag, meesterteken wellicht identiek) ;
een crucifix, volgens documenten in 1759 geleverd door Walr. Waerdenburg, (VAN
HEEL, a.w.), Amsterdams werk, overige merken onduidelijk;
Epistel en Evangelieboeken in schildpad-banden met zilverbeslag en in handschrift
gemerkt : de Jonge fecit 1 649 ;
een lezenaar met Lodewijk xvi ornament en een inscriptie vermeldende het jaart al
1782. Merken: Holland, Amsterdam, jaarletter Y van 1783, meesterteken w.w. in
rechthoek, volgens VOET 498 initialen van Wynand Warneke, doch blij kens gegevens
bij het crucifix misschien van Walr. Waerdenburg;
twee voetstukken voor reliekhouders, pl. CXXVI-z67, waarschijnlijk Antwerps
werk, einde xviie eeuw, van de merken alleen duidelijk een gekroonde G.
Een stel xvie eeuwse paramenten dat in verband gebracht wordt met Jacob Cornelisz,
en uit deze kerk afkomstig is, wordt thans in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem
bewaard, pl. CXXX VI-2 8 9, vgl. K. STEINBART, Paramente nach Jacob Cornelisz von
Amsterdam, Kunstchronik 1921 ; DEZ., Nachlese im Werke Jacob Cornelisz, Marburger Jahrbuch fur Kunstwissenschaft, 1929, blz. 213.

Ciborie
Kelken

Canonborden
Schalen

Wierookvaten

Wierookscheepjes

crucifix
Boekbanden
Lezenaar

Voetstukken
Paramenten

In de moderne HERVORMDE KAPEL aan de Eikstraat is in 193 3 een eenvoudig Herv. Kapel
kabinetorgel uit 1784 overgebracht, gebouwd door J. P. Kunckel te Rotterdam en Orgel
afkomstig uit de O. K. Kerk te Schiedam, waaruit het in z 865 overgeplaatst werd
naar de Herv. Kerk te Odijk.
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GEBO UVEN VAN LIEFDADIGHEID EN VETENSCHAP

Het voormalig ST. JANSGASTHUIS, thans BOTER- EN EIERHAL der G-emeente
Hoorn, verrijst met een opmerkelijk rijke vroeg-renaissance gevel uit i 5 63 aan het
Kerkplein tegenover de Grote Kerk.
Literatuur VELIUS, blz. 23 5 en z88 ; GONNET, blz. 109 ; N.H. Oudh. I blz. 70 ; J. C. KERKMEYER, Bull.,
blz. 1S3.

St. Jansgasthuis

Afbeeldingen TEKENING van C. PRONK 1727 in het Westfries Museum, cat. B 1927, nr. ii.
Geschiedenis Bij de voormalige Grote Kerk werd in 13 46 met verlof van Willem van Beieren

een gasthuis
opgericht onder patronaat van Johannes de Doper. Na in I 5 3 I vergroot to zijn met een
gedeelte aan de Kerksteeg, werd het oude pand aan het Kerkplein in 15 63 vernieuwd. Alleen
dit gedeelte is, behoudens kleine wijzigingen aan de vensterkozijnen in 1760 en 1794, gaaf
bewaard. In 1908 werd een restauratie noodzakelijk, die vervanging der eiken balken door
ijzeren, met hout omklede balken meebracht en bij Welke gelegenheid kleine gedeelten van
de gevel met machinale steen werden ingeboet. Het gebouw was tot 184o als gasthuis in
gebruik; daarna tot 1922 als garnizoenskledingmagazij n.

Beschrijving

De bakstenen frontgevel aan het Kerkplein, fig. 3 6, pl. LXVII--i 3 s , die met hoek- en
enkele boogblokken is versierd, draagt boven een hoge pui en een volledige verdieping, gescheiden door friezen in metselmozaiek een bijna even hoge topgevel, die
zich in drie grote trappen verjongt, eveneens gescheiden door gemetselde friezen
tussen profiellijsten. De treden der topgevel zijn op zees karakteristieke wijze gevuld met grote gebeeldhouwde klauwstukken met figuren in rolwerk gevat, naar
de in Noord-Nederland zeldzame vroege trant van Cornelis Floris.
-

Fig. 36. Hoorn. S. Jansgasthuis, thans Eierwaag

De vensters en de deur in de benedenbouw, die alien met zware natuurstenen
kozijnen omgeven zijn, zijn een weinig uit het midden naar links geplaatst, hetgeen
in verband met het geren van de plattegrond, voor het oog een optische correctie
vormt, die versterkt wordt doordat alle kozijnen evenwijdig aan de zijmuren, dus
niet haaks op het vlak van de voorgevel behakt zijn. De vensterkozijnen zijn in hun
tegenwoordige gedaante met de ronde hoeken xviiie eeuws en kunnen van de verbetering van 1794 dateren.
De langgerekte vensters ter zijde en boven de ingang en de beide kleine vensters
terzijde, zijn met ontlastingsboogjes overspannen; alle vensters op de verdieping
zijn door geprofileerde driezij dige frontons bekroond, die evenals het topfronton gevuld zijn met metselwerk waarvan de strekse voegen verticaal lopen. Het metselwerk
van de eerste verdieping is evenals dat der friezen met mozaiekbanden doorregen, en
versierd met twee natuurstenen medaillons met een uftstekende mans- en vrouwen-
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kop, en in het midden een aediculum met een beeld van Johannes de Doper en het
opschrift : , DIT IS SINT JAN GASTHUYS ", evenzovele elementen die met het rolwerkcartouche in het eerste fries karakteristiek zijn voor de tijd van het daarop aangegeven
bouw jaar 1563.
De topgevel is verrijkt met twee sierankers.
De achtergevel is eenvoudig en heeft later aangebrachte grote vensters in de begane
grond; een afgewolfd dak vervangt de geveltop.
Inwendig rust de eerste en tweede balklaag op zandstenen consoles, die voor wat
betreft de begane grond met diverse grillige maskers behakt zijn, pl. 1,
13 2, 13 3 en 13 4 naar voorbeelden van Cornelis Floris. Het dak words gevormd
door een oudhollandse kap met pannen belegd.
HET ST. PIETERSHOF is een schilderachtig en uitgebreid complex vrijwoningen
ter plaatse van een laat middeleeuws klooster, thans met de ingangspartij aan het
Dal gelegen. Het hof staat under beheer van de Gemeente.

St. Pietershof

VELIUS, blz. 44, 72, 76, 166, 194, 21 I, 214, z 16 ; ABBING V., blz. 182, I 90, 191 ; A. VAN AKER- Literatuur
LAKEN, Het St. Pietershof te Hoorn, Hoorn 1873 ; N.H. Oudh. I, blz. 71 ; A. L(OOSJES) in
Buiten 1 917, blz. I I 8 ; C. J. GONNET, blz. I 2 I e.v. ; j. C. KERKMEYER Bull. blz. 179 ; Verslag Vereniging Oud Hoorn 1 924; D. in Het Huis Oud en Nieuw 1930, blz. 19 ; H. J. ROOM, Vervolg ;
J. C. KERKMEYER in Oudheidkundig Jaarboek 1933, blz. 138 : Een nisje van gekleurde tegels

in het Sint Pietershof te Hoorn.
DRIE TEKENINGEN van C. PRONK in het Westfries Museum cat. B 1927 nr. 2d, 2e, 2f.
Nadat het bij de Hervorming gesaeculariseerde Kruisbroedersklooster in 15 77 reeds als Oude
Mannenhuis was ingericht, werd het in 1617 voor dit Joel gewijzigd en vernieuwd. De kerk
die in 1461 opnieuw begonnen was en in I S o2 van een nieuw koor en in i S 19 van een dwarspand was voorzien, werd eerst als Pesthuis, later voor de schutterij gebruikt en moest in
1692 wijken voor de bouw van de brede ingangsvleugel aan het Dal; bij graafwerk in 1924
werden enige fundamenten aan de Zuidoosthoek gevonden. Het z.g. vierkant, een complex
aan de noordwesthoek, werd in 16 17 tot dol- en tuchthuis ingericht ; in 170o brak bier echter
een brand uit, die het gebouw zwaar teisterde, waarna het spoedig weer opgebouwd werd;
in 1814 werd dit gedeelte tot Rijksgevangenis ingericht. Eerst in i 848 werd het bij het S.
Pietershof gevoegd, dat sedert 16 3 9 reeds ,,Oude Mannen en Vrouwenhuis" was geheten en
sedert 166 2 ook de bezittingen van het Leprozenhuis had opgenomen. De uitbreiding der
sociale zorg bracht noodwendig verbouwing ter verbetering met zich mede. In 18 8 8 werd de
Venduzaal in de oostvleugel in woningen verdeeld en in 1901 werd de gehele oostvleugel
gewijzigd en van een vrijwel nieuwe gevel voorzien.
Een oud gedeelte met de keukens aan de noordzijde werd gelijktijdig opgeruimd ten behoeve
van nieuwe woningen, die thans de zuidvleugel vormen van een geheel nieuwe hof, die in
1926 werd gebouwd. In dat jaar werd ook het vierkant meer bewoonbaar gemaakt. Kleine
verbeteringen aan het als monument aangemerkte gedeelte deed de Vereniging Oud Hoorn
in de jaren1925, '29 en '32 uitvoeren.

Het St. Pietershof, fig. 37, pl. LXIX —I4o, 141 en LXX-144, omsluit met vier
vleugels een ruime binnenplaats in welks noordwesthoek een rechthoekig deel is
afgescheiden; in de hoek van dit z.g. vierkant en de noordelijke vleugel is een klein
vierzij dig klokketorentje opgetrokken.
Van de bouw van 161 7 zijn de zuidelij ke helften van de westelijke en oostelijke
vleugel grotendeels behouden, met Bien verstande dat van de oostelijke vleugel
het inwendige sterk gewijzigd is tegelijk met het vernieuwen van de buitenmuur
in 190I.

Afbeeldingen
Geschiedenis

Beschrijving
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Fig. 37. Hoorn. S. Pietershof
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Het natuurstenen ingangspoortje dat wellicht tot 1692 hoofdingang is geweest, is bij
die gelegenheid gespaard gebleven, hoewel de verhouding verminkt werd doordat
men het poortje op een hoog voetstuk stelde. Het smalle poortje is blijkens op bet
cartouche vermelde jaartal in I 6i 7 opgetrokken in Hendrick de Keyser-trant met
geblokte posten, maskersl.uitstenen en een als bekroning doorbroken fronton, waarin
een nis met een St. Pietersbeeldje is gevat.
Aan de hofzijde zijn aan deze vleugel de met natuursteenblokken versierde vensters
behouden, waarvan de benedenste met de geblokte ontlastingsbogen de zware
houten kruiskozijnen behielden die gedeeltelijk schuil gaan achter de in 1692 voor
deze vleugels aangebrachte galerij en.
De noordelijke helft van de oostvleugel is iets later, doch voor 1692 in bijpassende
stijl toegevoegd; de vensters zijn in de loop van de xviiie eeuw van schuiframen
voorzien. In de noordoosthoek is een middeleeuwse kelder bewaard met ribgewelven
die op een vierkante middenpij ler neerkomen.
De overeenkomstige helft van de westelijke vleugel vormt een zijde van het z.g.
vierkant, dat in i 6 z 7 grotendeels vernieuwd is en in z 700 afbrandde. Kort daarna
moet het herbouwd zijn, van welke periode de ornamentale omlijstingen van de
ronde openingen boven de deuren dateren, welke vorm voor de laatste wijzigingen
aan minstens twee zip den van de binnenhof over waxen. Tot in de xviiie eeuw had
bet vierkant aan de zuidzijde van de oostvleugel een trapgevel, die sedert Bien vetdwenen is. De zware muur aan de oostzijde van de binnenplaats is behoudens vernieuwingen van 1926, grotendeels xviie eeuws, waarschijnlijk op middeleeuwse
grondslag. Bij de jongste herstellingen in 1926 werd bet inwendige van dit gedeelte
gemoderniseerd en werd aan de westzijde een gang toegevoegd langs de binnenplaats.
De verdeling van bet inwendige van de galerij langs de buitenzijde van bet vierkant
had reeds eerder waarschijnlijk in i 848, plaats gevonden. Het klokketorentj e is xviie
eeuws en is op dezelfde wijze als de oostelijke en westelijke vleugel van natuurstenen
negblokken voorzien.
In 1692 werd aan de Dalzijde, een nieuwe vleugel opgericht met een brede bakstenen
gevel in de strakke stijl van deze periode. De gevel die door een rechte kroonliist is
afgesloten, wordt door brede midden- en hoekrisalieten geleed, waarvan bet eerste,
dat door een fors driezijdig fronton met de stadseenhoorn versierd bekroond wordt,
de met natuursteen omgeven ingangspartij bevat. De zijrisalieten zijn slechts even
geaccentueerd door een herhaling van bet motief van modillons onder de gootlijst
en zijn in de xviiie eeuw van Lodewijk xv dakkapellen voorzien. De ingangspartij,
die bet opschrift ,OUD MANN' EN VROUWEN HUMS" draagt tussen twee thans blanke
wapenschilden, memoreert voorts de stichting van bet huis in het gedicht : CONSULIBUS
FLAMMESCIT NEC PATRIBUS ARDOR / OCCIDIT OBSEPSIT FLAMMAE CURA SENES / MACHINA

/ Ter
weerszij den zijn bij wijze van festoenen devolgende gebeeldhouwde wapens bevestigd:
Sonck, van Foreest, Ment, Merens, en een wapenschild met opschrift : FASCES ET
SECURES REI. P. HORNANAE; Verschuur, Wyntgis, Groot, Molenwerfff en Baars; tussen
de vensters jaartallinten met ANNO MDCLXXXXII. Aan de hofzijde is de ingangspoort
zeer eenvoudig en bekroond met een midden xviiie eeuws opzetstukje.
Het inwendige van de vleugel aan bet Dal bevat een aantal woningen van twee ver- Inwendi g
trekken die beganegronds aan de hofzijde varl deze vleugel toegankelijk zijn en op
TESTATUR FIRMANT INSIGNIA TANTIS / PRAEMIA SINT SUPERIS EXORITURA VIRIS
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de verdieping via een langs de hofzijde gelegen gang bereikbaar zijn. De oostelijke
en westelijke vleugel bevatten eenkamerwoninkj es die beganegronds van de hof
uit toegankelij k zijn en op de verdieping langs gangen die achter de straatgevel zijn
gelegen en via trappen aan de zuidoost en noordwesthoeken. Langs de hof zijn,
waarschijnlijk in 1692 de door de lichtinval en de kleuren van plavuizen, houtwerk
en koper uitermate schilderachtige galerijen aangebracht, die als doorlopend tochtportaal dienst doen, pl. LXIX -141. Zij zijn door een houten tongewelf gedekt, dat
op forse gesneden houten consoles rust, die bij de restauratie in 18 8 8 merendeels
vernieuwd zijn; enkele oude consoles berusten in het Westfries Museum, cat. H 1 934,
Inventaris nr. 40. Van de oudtijds zeer rijke inventaris is het grootste gedeelte, bestaande uit
betimmeringen, een beeldenkast en gesneden panelen sedert het einde der vorige eeuw
verwij decd en in het Westfries Museum terecht gekomen, cat. H 1934, nrs. 29, 30, 31,
Regentenkamer 49, 5 I, 102. Alleen de regentenkamer in de oostvleugel is nog in tact. Deze is behangen met goudleer en toegerust met een groot wandbuffet, een schoorsteen met
spiegel, vier kleine wandspiegeltjes met tweearmige kandelabers en een plafondschildering met allegorische voorstelling van Abundantia en Mercurius en symbolen
van St. Pieter door Daniel Renes (GONNET, inv. 990 : 1 769 Maart aan Daniel Renes
voor het beschilderen van het blaffon volgens rekening f i is), alles blijkens de
wapens van de regenten uit i 767—'69. Het zeldzame koeharen vloerkleed is naar het
Westfries Museum overgebracht, cat. K 13 96 nr. 25 8 (vgl. J. six, Koeharen kleden uit
de xviiie eeuw, in Oud Holland 1 927, blz. 129). Het meubilair bestaat uit een Lodewijk xv tafel (vgl. die in het Protestantse Weeshuis) en tien stoelen met een fauteuil
in Lodewijk xvI-stijl.
Schouw In de westelijke vleugel is voorts op de verdieping nog een schouw bewaard, XVIIA
Betegelde nis uit pleister bestaande. In de woning nr. 6 is in 193 3 een kleine nis met gekleurde
en profiel gesneden tegels ontdekt, xvIIa, pl. LX V III—i 3 .
Klok In de toren hangt een klokje, diameter 44, hoog 43 met randschrift : JHEZUS MARIA
-

ANNO DNI MCCCCCXXIX.
Protestantse
Weeshuis

Het PROTESTANTSE of BURGER WEESHUIS aan de Achterstraat is in verschillende perioden gebouwd ter plaatse van het voormalig Maria-convent.

Literatuur VELIUS, b1z. 234/5, 2 88, 434; Teg • Staat v, 429 ; ABBING, blz. 23 8, 3 68 ; N.H. Oudh. I, blz. 69;
GONNET, Inventaris, blz. I I 5 ; J. C. KERKMEYER, Bull., blz. 177; E. NEURDENBURG, Zeven-

tiende eeuwse beeldhouwkunst, blz. 15 6 ; P. NOORDELOOS, Mariaverering in de geschiedenis
-1939, blz. 28-32.
Afbeeldingen TWEE TEKENINGEN van C. PRONK uit 1727 in bezit van het Weeshuis. TEKENING van P. JOLLY
(midden xix) in Westfries Museum, cat. B 1927 nr. I.
Geschiedenis De geschiedenis van het Weeshuis gaat terug tot voor de Hervorming daar in I S 3 I de instelling reeds vermeld wordt. Op verzoek van de regenten werd hun in 15 74 het Maria convent
toegewezen, dat in 1408 gesticht was door Franciscanessen volgens de derde regel; de bijbehorende kapel uit i 506 (zie Gereformeerde Kerk) werd in I S 7 3 tot Arsenaal ingericht. Eerst
in i 760 stond het Weeshuis de achterste helft eveneens of aan de Gecommitteerden Raden;
het gebruik van de kelders bleef het Weeshuis rechtens toegewezen. In 1729 werd de voorgevel vernieuwd en volgens de Teg. Staat het inwendige met fraaie vertrekken verrijkt.
Beschrijvin g

Het gebouw, fig. 3 8, bestaat uit twee haaks op elkaar staande vleugels die een
binnenterrein omsluiten, welks derde zijde door de noordmuur van de kapel wordt
gevormd.
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Fig. 38. Hoorn. Protestantse Weeshuis en Geref. Kerk
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De ingangsgevel langs de Achterstraat zou volgens ABBING in 1729 opnieuw opgetrokken zijn. De sterk opgehakte hardstenen ingangspoort, die thans i 62o gedateerd
is, heeft een veel jonger voorkomen, wegens de bloemfestoenen op de flankerende
pilasters en de palmtakken in de zwikken boven de halfrond gesloten doorgang
waarboven, in het doorbroken fronton de Eenhoorn met het stadswapen een plaats
gevonden heeft, geflankeerd door beelden van Weeskinderen. De datering van ABBING
op 1729 komt daarom veel meet in aanmerking.
De hoekpartij ter plaatse van het oude gedeelte waar Bossu gevangen gezet zou zijn,
is in het midden der xixe eeuw, blijkens een Steen met inscriptie in 1848, vernieuwd.
De aansluitende vleugel langs de Oude Turf haven bestaat uit minstens Brie delen,
waarvan het eerste achter een moderne bemetseling middeleeuws muurwerk bezit
en aan de westzijde door een oude topgevel, XVIA, afgesloten wordt.
De gevel aan de hofzijde van dit gedeelte is waarschij nlij k ongeveer gelij kti j dig met
de ingangsvleugel vernieuwd, evenals het gehele tweede deel van deze vleugel; boven
een der ingangen staan twee houten beelden van weeskinderen.
Het derde deel van de noordelijke vleugel is grotendeels in het midden der xviiie
eeuw ontstaan en bevat de regentenkamers ; de vensters aan de hofzijde zijn later
aan die van de overige gevel aangepast.
Stucwerk De gang tussen beide regentenkamers is versierd met stucwerk in Lodewijk xv stijl,
17 5 o--'6o, evenals de schouw in de dameskamer, die een Caritas voorstelling bevat.
Portret In de regentenkamers enig bescheiden meubilair, XVIIIB, een portret in de trant van
J. Waben, van het weeskind Isack Pieterzoon Kistemaker, paneel, ; 9 X 3 r, opschrift
I 644 AETATIS 34 ; enige geslepen bokalen xvIrrB, en de twee bovenvermelde tekeningen
van C. Pronk. Voorts bezit het Weeshuis:
'Offerbiok een gedreven bronzen offerblok, pl. LXVIII—I 3 8, op hardstenen piedestal; de vier
zijden zijn door pilasters geleed en versierd met voorstellingen van weeskinderen
en het stadswapen in kwabornament, midden xvii;
Vijzei een vijzel Ao 1 607 met opschrift : LOEFT GODT VAN AL en diverse koperen en tinnen
gebruiksvoorwerpen.
Pomp In de tuin staat een hardstenen pomp, einde xvrrr, en een groep bestaande uit twee
loden beelden van weeskinderen en een houten Eenhoorn met het stadswapen, xviii?
In het Westfries Museum wordt een schouw met schildering en wapens d.d. 1746
bewaard, cat. H 1934, nr. 83.
Oudevrouwenpoortje

HET OUDEVROUWENPOORTJE is een overblijfsel van het Oudevrouwenhuis
aan het Kerkplein, dat zich noordwaarts tot aan de Wisselstraat uitstrekte, waar een
tweede poortje rest en een vleugel die thans in gebruik is als Consultatiebureau en
muziekzaal. Het geheel is Gemeente-eigendom.

Literatuur VELIUS, blz. 5 29 ; N.H. Oudh. I, blz. 72 ; J. C. KERKMEYER, Bull., blz. I 8z ; GONNET
E. NEURDENBURG, Zeventiende eeuwse beeldhouwkunst, blz. 44.
Afbeelding TEKENING van C. PRONK Lilt 1727 in Westfries Museum, cat. B I927 nr. 2 j.

Geschiedenis

nr. 998;

In I6o6 werd het Oude Vrouwenhuis gesticht volgens Velius op een terrein tussen het Kerkhof en de Wisselstraat, waar het S. Geerteklooster gestaan had, welks kerk in i 602 door brand
verwoest was. Het Oude Vrouwenhuis werd blijkens de kaart van Velius van 1615 en blijkens
de tekening van Pronk vrijwel nieuw opgetrokken, doch reeds in 1639 moesten de bewoonsters wegens geldgebrek de stichting verlaten. De verdere lotgevallen van het huis zijn niet
bekend. Uit de kaart van Velius moet men wel opmaken dat niet alleen de vleugel aan het
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Kerkplein doch ook die aan de Wisselstraat tot het Oude Vrouwenhuis behoord hebben en
dat de daar nog bestaande poort en belendende gebouwen een gedeelte van dit complex
gevormd hebben.
In 1 607 wordt blij kens de rekeningen ,Adriaen Louwersz steenhouwer tot Amsterdam" betaald ,voor de hertsteenen poort ende ander hertsteen" hetgeen op de poort aan de Wisselstraat betrekking kan hebben. Het poortje van i 6 i o is met ander werk besteld bij en gemaakt
door Joachim de Steenhouwer.

De Oude Vrouwenpoort, pl. LXXI—i 4 5 , geeft aan de zij de van het Kerkplein thans
toegang tot een smalle door een houten tongewelf gedekte gang, waarboven een vertrekj e met houten zoldering is aangebracht dat tot het belendend Zusterhuis behoort.
Om de doorgang aan de achterzijde is een geprofileerde natuurstenen omlij sting met
het stadswapen als sluitsteen aangebracht ; deze gevel wordt beeindigd in trapvorm met
een toppilaster. Het Oude Vrouwenpoortj e bestaat geheel uit natuursteen. De halfrond
gesloten poortomlij sting, vergezeld van kraallij step, wordt omsloten door een hoofdgestel op Korinthische pilasters, welks architraaf een rolwerkcartouche met het opschrift „HET OUDE-VROUWENHUYS" draagt. In de zwikken zijn zeer goed gehakte putti
met symbolen van leven en dood voorgesteld. Het doorbroken fronton met het wapen
van Hoorn en het jaartal 16 i o is geflankeerd door twee afgewende, de beschouwer
aanziende vrouwenfiguren. De qualiteit van het beeldhouwwerk van de putti en de
zwikken en van de bekronende vrouwenfiguren, wij st op een eersterangs meester, in
welks verband men gaarne aan de destij ds in Hoorn gesignaleerde Hendrick de Keyser
gedacht heeft.
Aan de Wisselstraat was in 16o6 een natuurstenen poortje verrezen met geblokte
posten en blokken rond de boog naar de trant van de tijd; het wordt bekroond door
een geheel vergaan natuurstenen relief tussen geblokte banden. Het poortje aan de
oostzijde van het St. Pietershof, dat uit 16 17 dateert is met uitzondering van de bekroning een vrijwel nauwkeurige copie naar dit poortje.
Van de gevel ter weerszij den van het poortje is door het inbrengen van grote vensters
weinig meer over. Op de verdieping zijn echter aan de oostzijde enige oude tweelichtskozijnen bewaard met merkwaardige, door cannelures geornamenteerde dagkanten xviia; de beganegrondse zaal is gedekt door een zwaar balkenplafond op
natuurstenen consoles met het stadswapen, xviia.
Achter het tegenwoordige Consultatiebureau dat in de kern xviie eeuws is doch sterk
gewijzigd werd, is boven een betegelde kelder een opkamer waarin een laat xviiie
eeuws schouwtje met een geschilderde mythologische voorstelling bewaard was. Het
stukje dat ongetwijfeld ten onrechte G. Flinck is gemerkt, berust thans in het Westfries Museum.
HET KLAES STAPEL'S of VROUWENHOFJE aan het Munnickeveld is het
enige hof j e te Hoorn en behoort in eigendom aan een stichting van gelijke naam.

Beschrijving

Poortje
Wisselstraat

Pand
Wisselstraat

Klaes Stapel's
Hof

ABBING, blz. z 69. Handschrift van Voorst in het Gemeente Archief te Hoorn.
Literatuur
Het hof je werd in z 68 2 gesticht door een driemanschap o.w. Klaes Stapel. Men kocht tot Geschiedenis
dit doel twee huizen en enige kleine woningen aan het tegenwoordige Munnickeveld en had
het plan deze te restaureren en te verbouwen. Later werden nog enige belendende pandjes
gekocht, op welker terrein, na afbraak van de opstal, een nieuw hofje gebouwd werd. De
beide panden aan het Munnickeveld zijn waarschijnlijk niet herbouwd, doch alleen hersteld;
blijkens de vorm zijn zij in de eerste helft der eeuw gebouwd. Zij zijn in i 924 enigszins
gerestaureerd.
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De tweelingtrapgevels aan het Munnickeveld, pl. LXXVIII—i 6 i, worden gedragen op
een geprofileerde puibalk met een fries waarin een houten relief bij wijze van gevelsteen met de voorstelling van Judith en Holofernes is gevat. De toppen zijn verlevendigd door even uitspringende hoek- en boogblokken boven de kruiskozijnen
op de verdieping en de drielichten in de zolderverdiepingen, waarvan er een vervangen is door een xviiie eeuws venster. Op de treden liggen natuurstenen dekplaten; in de top is een toppilaster aangebracht, die met een kopje in de boog boven
het vlieringluik neerkomt. De puien zijn in de xviiie eeuw van grote vensters met
kleine roedeverdeling voorzien. De wijziging der indeling van de begane grond,
waarmede het aanbrengen van drie voordeuren samenhangt, kan in 1682 hebben
plaats gevonden. De linkerachtergevel is afgesnoten. Het inwendige is ten behoeve
van het hofjee gewij zigd in Bien zin, dat in het linkerpand een grote keuken gemaakt
is, die van de hof uit bereikbaar is.
Rondom de hof die door een hek van de straat is afgesloten en zich achter de beschreven panden verbreed, zijn een elftal hoogst eenvoudige eenkamerwoninkjes, in
oorsprong xviid doch in xviiie en xixe eeuw sterk gewijzigd, en een regentenkamer,
xIXB gebouwd.

Diaconiehuis

Het DIACONIEHUIS aan het Achterom heeft een door bepleistering en bakstenen
imitatie-negblokken sterk aangetaste gevel, waarvan waarschij nlij k slechts de rechterhelft oorspronkelijk is. Deze bevat twee gevelstenen waarvan de ene het wapen der
familie Sonck met het opschrift „IN DE 3 EGELS" draagt, de ander het jaartal Anno
1619 geeft. Aan de rechterzijde is in de xviiie eeuw een gang toegevoegd, waarin
twee deuromli j stingen XVIIB en een aardig trappoortje met beschilderd supraporte
bewaard bleven. De straatdeur van deze gang is voorzien van een fraai oud slot
xvii ? gemerkt H.J.B.

Voormalig
Huiszittenhuis

HET HUISZITTENHUIS was gevestigd in het thans tot garage verbouwde brede
pand Veemarkt 6.
blz. I 7 , II, blz. 258.
In 168 5 werd door giften van Vrouwe Cecilia de Jonge van Ellemeet, echtgenote van FranCois van Bredehoff, in het voormalig Pesthuis een Huiszitten-Arme-Weeshuis gesticht.
ABBING I,

Volgens ABBING werd het huis in i 73 8 van de nieuwe gevel voorzien. Deze is thans
alleen op de verdieping nog gaaf en vertoont ter weerszijden van een middenrisaliet,
waarin de ingangspartij gevat was, tweemaal vier eenvoudige vensters met oude
roedeverdeling. Van de indeling van het inwendige die in iy73 vernieuwd werd is
niets meer to bespeuren, daar het huis in i 79 5 tot kazerne inger cht werd.
HET R. K. WEES- EN OUDELIEDENHUIS, „ST. JOZEF'S HUIS", verrijst
met een strakke gevel uit z 773 aan het Achterom.
Literatuur ABBING, blz. 3 92 ; J. C. KERKMEYER, Bull., blz. I 84, Voorlopige Lijst dl. V, I, blz. 2 12.

R.K..Wees- en
Oudeliedenhuis

Geschiedenis en
Beschrijving

Het Weeshuis, tot welks bouw in i 772 toestemming werd verleend, bestaat uit vier
vleugels rond een ruime binnenplaats. De frontgevel aan het Achterom, pl. LXX143, is een gaaf specimen van laat xviiie eeuwse bouwkunst. De brede gevel is geleed
door een middenrisaliet en twee hoekpilasters, waartussen aan elke zijde tweemaal
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vier vensters geplaatst zijn met flauw gebogen strekken en door houten roeden in
kleine ruitjes verdeelde ramen. De middenpartij die halfcirkelvormig verhoogd is,
bevat de eenvoudig omlijste ingang, en het door rijk Lodewijk xv lofwerk omgeven
venster erboven, welk lofwerk zich in het fronton, uit pleister vervaardigd, voortzet.
Het ornament heeft daar neiging naar het Lodewijk xvi over te gaan. De zijvleugels
van het gebouw zijn zeer eenvoudig, de achtervleugel gaf oorspronkelijk door middel
van een zuilenporticus doorgang naar de tuin. Om ruimte te winnen werd de galerij
echter in 18 84 gedicht.
Van het inwendige zijn nog slechts de regentenkamers, ter weerszijden van de hal
van enig belang. De regentessenkamer heeft geschilderd behang met luchtige bloemranken boven een lage lambrizering en een sierlijk gesneden schoorsteenmantel met
geschilderde allegorie van de Liefdadigheid op de schouwboezem. Ook het plafond
is met ranken beschilderd binnen geprofileerde compartimenten. In deze kamer hangt
een Aanbidding der Herders naar een gravure van Goltzius (Bartsch I7). De
regentenkamer heeft eveneens een lambrizering en een versierde schoorsteenmantel
en bovendien een eenvoudige balie; het plafond is beschilderd met een allegorie op
de Liefdadigheid. In deze kamer hangt een dubbelportret van de oprichters van het
huffs, vroeger als supraporte gediend hebbend. In de hal een sterk gesleten koperen
offerblok met een Caritasbeeldje xviiia.
Het Weeshuis bezit een zilveren troffel ; gemerkt Holland, Hoorn, jaarletterNvan
1 773, meesterteken P Of R en v, met opschrift : OP DEN I 9 MAY I 773 HEEFT JAN

Inventaris

Zilveren troffel

WAARDENBURGH JUNIOR DEN EERSTE STEEN GELEYT AANT ROOMSE DIACONIHUYS IN
HOORN.

HET POORTJE DER LATIJNSCHE SCHOOL dat tot 1938 aan de Kruisstraat
gestaan heeft, is thans voorlopig opgeslagen in de tuin van het Westfries Museum.

Poortje Latijnse
School

N.H. Oudh. I blz. 72/3.

Literatuur

Het vrij eenvoudige poortje xvlla, pl. LXIX-142, waarvan geen bouwdatum bekend
is, is opgetrokken uit natuursteen in de trant van Hendrick de Keyser, voor wiens
ontwerpen onder meer de met kleine halve bollen versierde aanzet der tooggeboorte,
de vlakgevulde zwikken, de voluten terzijde onder de architraaf en het forse
halfronde doorbroken fronton karakteristiek zijn. In het fronton is een krachtig
gemodelleerd cartouche met het stadswapen gevat; ter weerszijden zijn twee met
maskers versierde vazen geplaatst. In de architraaf is het volgende opschrift te voorschijn gekomen : CHRISTO DUCE ET AUSPICE CHRISTO, (C)AEL0 MUSA BEAT.

Beschrijving

In het Noorderplantsoen is in 1938 een ANKER opgesteld, ofkomstig van de
Oostindievaarder Oude Zijpe uit i 742.

Anker

W/OON EN PAKHUIZEN
Bij de beschrijving van de woon- en pakhuizen gaat de uneven zijde vooraf aan de
even zijde. Vensters worden slechts vermeld indien de nude indeling bewaard is.
Van de puien wordt ook aangenomen dat ze gewijzigd zijn. Indien niet anders vermeld, zijn de gevels uit baksteen opgetrokken.

Woon- en
pakhuizen

1

54
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Achter de Vest 5 8 vormt de achterzijde van de Oostindische pakhuizen, zie aldaar
7).
(blz. "7).
Achterom Het Achterom was oorspronkelijk een waterloop die bij de Kuil door een kolk in
zee mondde. In 1654 werd deze overkluisd en werd een straat gevormd.
Achterom 5 i heeft een eenvoudige gepleisterde puntgevel; het huffs heeft voornamelijk
historische waarde daar het metselaarsknegtsbos bier gezeteld zou hebben, van welk
ambacht de gereedschappen op een gevelsteen met jaartal 1 764 voorgesteld worden 1 .
Achterom 81 heeft een eenvoudige puntgevel, xviii, in welks gepleisterd fries een
gevelsteen, XVIB, staat met drie hoefijzers in een rolwerkcartouche; inwendig een
eenvoudig houten binnenpoortj e met doorbroken fronton, XVIIIA.
Achterom I I9, pakhuis met eenvoudige puntgevel, xviii, waarin een gevelsteen met
een gekroonde mosterdmolen is gevat.
Achterom 3 rood, tuinmuur van Grote Noord 3 heeft een deur met Lodewijk xv
snijwerk, afkomstig uit het te Enkhuizen gesloopte pand Westerstraat 122.
Achterom 67 rood, achter Grote Noord 67, heeft een eenvoudige gevel, xviiid, met
flauw gebogen strekken boven de vensters en een terugliggende erker begane gronds.
Achterstraat Achterstraat 6-8 heeft een gave, vroeg xixe eeuwse gevel met oude roedeverdeling
in de vensters.
Appelhaven De Appelhaven is in 1420 als eerste binnenhaven gegraven.
Appelhaven 3, pakhuis met gepleisterd puntgevelt j e waarin datum I 721.
Bierkade De Bierkade, langs de oudste gegraven haven der stad, vertoont tussen een reeks
moderne pakhuizen enkele oude fragmenten en een gaaf geveltje.
Bierkade 2 is een pakhuis, dat in de kern nog wel oud is doch verminkt werd. De
gevel bevat twee gevelstenen van 1618, het verslepen van handelswaar voorstellend.
Bierkade 5 behield de oude pui, evenwel gepleisterd en met wijzigingen aan de
vensters. De top is geheel nieuw; de achtergevel is waarschijnlijk xlxA herbouwd
met oud materiaal.
Bierkade 8, pakhuis ,Dantzig", xvii, waarvan de pui gepleisterd is, behield in de
later vernieuwde en afgeschuinde top enkele oude vensters ; de achtergevel, die dun
gepleisterd is, bestaat uit gele steen en behield de oude kozijnen.
Bierkade i o, pl. LXX V—i 5 5 , is een goed bewaard en in 1936 gerestaureerd woonhuisje, dat eigendom is van de Vereniging Oud Hoorn. Boven de grotendeels houten
pui met xviiie eeuwse glasroeden tussen de gesneden consoles, wordt de gevel gedragen op een puibalk. De verdieping, die door bakstenen waterlijsten aangeduid
wordt, heeft een drielichtkozijn; in de afgeschuinde top een vlieringluik met ontlastingsboog. Inwendig een tegelschouwtj e, xviii.
Bierkade 13, het pakhuis „de Dageraad", heeft een geheel gepleisterde gevel met een
hoge pui onder een op consoles gedragen oorspronkelijke puibalk; de top is gewijzigd.
In de jaartalankers, heeft vroeger I 5 91 gestaan. De achtergevel is goed bewaard.
Bierkade 16/17 is ingebouwd door een moderne werkplaats, waardoor de ingangen
aan de zijgevels moesten worden aangebracht. Van de oorspronkelijke voorgevels
aan het Venedie, behield nr. 17 het xvii eeuws karakter ; in de toppen zijn boven
de vensters ontlastingsbogen gemetseld. In de gevel van nr. 16 aan het Venedie
een steen met opschrift „CRATON".

Achter de Vest

1

Inzake de Knechtsbossen te Hoorn en elders, zie E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en Knechtsbossen in Nederland,
diss. A'dam Haarlem i 913.
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De Binnenluiendij k ontstond toen men bij de uitleg van de stad oostwaarts in i 5 76— Binnenluiendijk
'78 ten oosten van het Baadland door bedijking een nieuw havenbassin, de Karperkuil maakte. In i6iz werd de dijk eerst met huizen bebouwd.
Binnenluiendijk 2. Zie Kamer van de West Indische Compagnie, blz. I i.
Binnenluiendij k 3, fig. 3 9, pl. LXX V—i 5 4, is een gecombineerd woon- en pakhuis, dat
in 1950—'5 I gerestaureerd werd. De gevel waarvan
de top verdwenen is, heeft een in de xvmmle eeuw
gedeeltelijk gewijzigde houten pui met gesneden
consoles en puibalk. In het kalf van het getoogde
deurt j e, dat Tangs een stoep met hek bereikbaar is,
is in een soort cartouche het jaartal 1624 en een
huismerk gesneden. Op de verdieping een zolderluik geflankeerd door twee vensters. Inwendig een
hoog voorhuis met terzijde een insteek, bereikbaar
langs een spiltrapje; daarachter een hoge achterkamer met galerij, oudtijds een vertrekje, ter
hoogte van de insteek (fig. 39). Verschillende
originele onderdelen bleven bewaard.
Het Breed, aanvankelijk een gedeelte van de Breed
waterloop, die door de gehele oude stad liep, is
in i 66 5 gedicht.
Fig. 39. Hoorn. Binnenluiendijk 3
Breed 21, nieuw pand, waarin inwendig een oude
puibalk met een rebus is geplaatst (zie Speelwagen v, i 950, p. 3 i 2 en 3 5 i) afkomstig
uit een huis aan de Dubbele Buurt.
Breed I2 heeft een eenvoudige ingezwenkte halsgevel, xviii, gedekt door een rollaag
en een segmentvormig fronton; boven de gewijzigde pui op de verdieping oude
vensters.
Breed 3 2 behield een trapgevel, XVIIA, met natuurstenen dekplaten, lijsten en blokjes
aan elke trede en een toppilaster op kopje. De pui is uit een vroeg xixe eeuwse
toestand teruggerestaureerd; in het fries boven de pui zijn twee leeuwenmaskers en
een gevelsteen met de voorstelling van een komenijswinkel gevat. Op de zolderverdieping een drielichtkozijn, dat bij de restauratie van de gevel in z 940 gereconstrueerd werd.
Breed 40 is een gaaf woonhuis uit het eerste decennium der xixe eeuw, waaraan alleen
de roeden in de vensters ontbreken. Karakteristiek zijn, behalve de schoorsteen
midden op het wolfdak, de details aan de stoeppalen, de gesneden deuromlijsting,
de consoles aan de gootlijst en de dakkapelomlij sting. Het bovenlicht boven de deur
is nieuw bijgemaakt.
Breestraat i, een bescheiden pand op de hoek van de Trommelstraat, is merkwaardig Breestraat
om de overgekraagde gevel met kruiskozijnen XVIIA en het hoge schilddak, dat een
topgevel vervangt. Enige restauratie werd in 1931 en 1949 uitgevoerd. Het pand is
thans eigendom van de Vereniging Oud Hoorn.
Dubbele Buurt i heeft een gepleisterde trapgevel met toppilaster op kopje en sporen Dubbele Buurt
van ontlastingsbogen, XVII.
Dubbele Buurt 26, dubbel heerenhuis met laat xviire eeuwse gevel, rechte kroonlijst
en oude roedeverdeling in de vensters.
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Duinsteeg 15 heeft een forse geheel bakstenen trapgevel, XVIIA, waarvan de pui
xviii gewijzigd is. In de top een pilaster boven de ontlastingsboog van het venster.
Gedempte Gedempte Appelhaven 7 heeft een in oorsprong xvrre eeuwse gevel, gedragen op een
Appelhaven
gesneden
puibalk met bladlijst,
xvii. De gevel is thans recht afgesloten,
de pui
g
P werd
.
..
in de xviiie eeuw gewijzigd. In het fries drie gevelstenen : de wapens van Hoorn en
Zeeland en een gezicht op Genua met het onderschrift „d stat Genua ".
Gerritsland Het Gerritsland is als straat ontstaan in 16 i g door demping van een water.
Gerritsland 5 3 heeft een hoge bakstenen trapgevel met natuurstenen dekplaten en
toppilaster op kopje, XVIIA. Boven de later gewijzigde pui is door de ontlastingsbogen de plaats der oude vensters to herkennen. De top van de achtergevel heeft
vlechtingen langs de zijden en twee kruiskozijnen. Achter dit pand staat een rijtje
nederige huisjes, xviiid of xixa, met roeden in de vensters, oudtijds een hofj e voor
Mennonieten.
Gouw De Gouw dankt zijn breedte aan een in i 5 84 gedempt water dat aanvankelijk van
het binnenland naar zee liep.
Gouw 7, pl. LXXXIV-176, draagt een deftig midden xviiie eeuws karakter. De
forse lijstgevel met geblokte hoekpilasters en middenrisaliet heeft boven de ingangspartij een gesneden bekroning met aansluitende omlij sting van de vensters erboven,
bestaande uit Lodewijk xiv ornament met enkele Lodewijk xv elementen. In de
kroonlijst, die met gesneden consoles bezet is, is het gekroonde alliantiewapen van
T. Velius en I. Codde van der Burgh aangebracht, wier huwelij k in 173 9 werd
gesloten.
Inwendig heeft het huis Lodewijk xv stucversiering in gang en trappenhuis ; de
kamers links achter en rechts voor hebben lambrizeringen, schoorsteenmantels en
-boezem en een gesneden plafond in Lodewijk xv vormen. In de linkervoorkamer
daarentegen is een houten plafond met een forse lijst rond een verdiept middengedeelte en een eenvoudige lambrizering in zware Lodewijk xiv vormen, xvilla.
Voor het huis een Lodewijk xv gesmeed ijzeren hek. De deur is aanzienlij k , jonger,
Duinsteeg

..

XIXA .

Een acte in het bezit van de tegenwoordige eigenaars van het pand bewijst, dat het huis eerst
in i 7 5 3 aan T. Velius werd overgedragen. De linker voorkamer kan een overblijfsel zijn van
een ouder pand waartegen en -voor omstreeks i 7 5 3 een nieuw huis is opgetrokken, dat uitwendig in overgangsvormen, inwendig met Lodewijk xv ornament versierd is.

Het Grote Noord is ontstaan op een der twee oude dijken en is nog steeds een der
belangrijkste straten van het stadje, hetgeen voor het aspect meebrengt dat de
winkelpuien bun deel van de oude gevels hebben opgeeist.
oneven zijde Grote Noord i bij de Rode Steen vertoont een vrij gave ingezwenkte halsgevel met
segmentvormig fronton en natuurstenen afdekking, eindigend in voluten. De gevelstenen melden het bouwjaar 1698. De vensters hebben de oude roeden behouden.
Enig smeedwerk van een voormalig deurkozijn wordt in het Westfries Museum
bewaard, cat. H. 1934 nr. 460.
Grote Noord 3 moet een hoge gevel gehad hebben waarvan de eerste en tweede
verdieping gedeeltelijk gespaard zijn gebleven en met hoekblokken versierd zijn.
De drielichtvensters op de tweede verdieping zijn tussen natuurstenen oorstukken
gevat, in Vredeman de Vries-trant xvid—xviia; in de strekken boven de vensters van
de eerste verdieping staan maskers. Een tekening in een album door P. Jolly getekend

Grote Noord

HOORN

157

en samengesteld, en bewaard in het Westfries Museum, geeft de oorspronkelijke
toestand van het huis weer.
Grote Noord 7 heeft een gave midden xviiie eeuwse gevel met flauw gebogen
strekken boven de vensters ; aan de deuromlijsting, kroonlijst en dakkapel gesneden
Lodewijk xv ornament.
Grote Noord 9 is een pakhuis dat boven de moderne pui een gepleisterd gevelgedeelte behield met pilasters in de grote orde, waartussen festoenen en een gevelsteen met een katrol of blok zijn geplaatst. Wellicht het pand „in het vergulde block"
waar T. Velius, 1626, gewoond heeft (Oud Holland 1 934, blz. z o). Het is echter
twijfelachtig of het pand toen reeds deze gevel bezat, die eerder xviib is to dateren.
Grote Noord i i, laag pand met een eenvoudige laat xviiie eeuwse gevel waarin gave
vensters behouden bleven.
Grote Noord 3 I is een aantrekkelijk dubbel pand uit het midden der xviiie eeuw met
rechte kroonlijst waarboven twee dakkapellen; boven de vensters zijn de strekken
flauw gebogen. De deurpartij is met snijwerk omgeven.
Grote Noord 67 heeft een hoge gevel boven een moderne pui; op de eerste en tweede
verdieping hebben de door flauw gebogen strekken gedekte vensters de roeden behouden. In de verhoogde kroonlijst die de deels loze gevel afsluit, is een boom voorgesteld met het opschrift : DOOR GODEN ZEGEN HEEFT (EEN BOOM) DIT BOUT, DAT HIJ
AAN D'HEER VERTROUT ANNO 1737. Een deur uit dit pand wordt in het Museum
bewaard, cat. H. 1934, nr. 64.
Grote Noord 8 3 , zes traveeen breed, sober xviiie eeuws pand, dat op de verdieping
behoudens de ramen gaaf is.
Grote Noord 8 5 heeft een met zwierig Lodewijk xv ornament aan deuromlijsting,
rechte kroonlijst en dakkapel versierde gevel, xviiic, welks pui ter zijde van de oude
deur gewijzigd is. De strekken zijn ook hier flauw gebogen. Inwendig stucwerk in
Lodewijk xv ornament in de gang en aan de plafonds.
Grote Noord I i 3, gepleisterde en in quasi-oude trant gewijzigde gevel. Dakkapel xviii.
Grote Noord I i 5, gaaf hoekpand uit omstreeks i 800, heeft aan beide gevels de oude
vensters met roeden behouden.
Grote Noord 6 is een smal pand met deels gewijzigde en gepleisterde trapgevel,
•
XVII ? pui XIXA.
Grote Noord 3 6, heeft een bescheiden vroeg xrxe eeuwse gevel.
Grote Noord 4o heeft een bij restauratie in 1923 aan de vensters gewijzigde vroeg
xvrre eeuwse gevel. De bakstenen trapgevel is rijk met natuurstenen hoekblokken,
banden en dekplaten verlevendigd en wordt door twee friezen doorsneden, waarin
gevelstenen met leeuwenmaskers en een met de afbeelding van de keten van het
Gulden Vlies. In de top twee vierkante omlijstingen van ronde openingen. De toppilaster rust op een kopje in de ontlastingsboog boven het vlieringluik.
Grote Noord 44/6 heeft een tweeling-trapgevel, die door bepleistering veel geleden
heeft, xvii. De pui van nr. 46 is laat xviiie eeuws ; de achtertop hiervan bleef behouden.
Grote Noord yo, pl. LXXVI —I 5 8, heeft een sierlij ke gezwenkte halsgevel, xvrrrc, met
natuurstenen aanzetkrullen en een rococo kuifstuk, waarin een ketel is voorgesteld.
De gevel is in i 929 afgebroken en herbouwd. Een repliek aan de Nieuwstraat 2 i.
Grote Noord 5 2, behield de achtergevel met kruiskozijnen, xvll.
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Grote Noord 6z bevat een kamerbetimmering met glasdeuren in eenvoudige Lodewijk XV stij1, xvinc.
Grote Noord 104 heeft een vernieuwde gevel, waarin twee stenen met leeuwenkopjes en een grote gevelsteen met onderschrift: „IN DE TWE VERGULDE HOFD ",
xviia, opnieuw aangebracht zijn.
Grote Noord i 3 8 heeft een flauw gezwenkte halsgevel met natuurstenen aanzetkrullen en een kuif, uit mager Lodewijk xv ornament bestaande, waarin een wan
is voorgesteld. Onder de aanzetkrullen het jaartal Anno 1769. De pui is modern;
de gevel is in 1929—'3 5 gerestaureerd.
Grote Oo st In tegenstelling met het Grote Noord, heeft het Grote Oost dat ontstaan is op de
oneven zijde
rli1'
oostwaarts lopende
oude dijk
deftigee
l nog
onke karakter
k
van defti
no veel van ziln oorspronkelijk
p
woonstraat behouden. Aan deze straat staan enige ruime huizingen van de xviiie
eeuwse regentenfamilies, onder wie de familie van Foreest zich de eerste plaats verschafte door het bouwen van het brede pand nr. 43. Ook bij de bouw van enkele
panden aan de even zij de dicht bij de Rode Steen, was de familie, zoals vender blij ken
zal, nauw betrokken.
Grote Oost 7, pl. LXXII-146, heeft een thans recht afgesloten gevel van twee verdiepingen boven een rij kgebeeldhouwde puilij st, xviia. De muurdammen vormen met
natuurstenen banden doorregen pilasters, die boven de eerste verdieping een fries
dragen waarvan de boogtrommels der vensters deel uitmaken. Boven de tweede
verdieping wordt de gevel thans door een verkropte kroonlij st met vroeg xixe eeuwse
dakkapel afgesloten. Van de pui is de met knorren versierde puibalk op twee
gesneden consoles over; het fries, dat op weinig organische wijze tussen leeuwenmaskers is gevat, bestaat uit weelderige acanthusranken met vogels waartussen putti
symbolen der vruchtbaarheid en het wapen van Drechterland dragen. De boogtrommels boven de vensters vertonen de wapens van Hoorn en Alkmaar en de voorstelling van een stier, alle gevat in een snort rolwerkornament, waarvan men de
authenticiteit kan betwijfelen. Inwendig zijn nog enkele balken met sleutelstukken
en een spiltrapje bewaard gebleven. Van een huismerk in een der balken is een afgietsel in het Westfries Museum geborgen, Cat. H. 1934, nr. 73.
Grote Oost 9 is een eenvoudig hoog woonhuis met rechte kroonlijst dat waarschijnlijk
uit de eerste helft van de xixe eeuw dateert. Door het wijzigen van vensters op de
verdieping is het huis veranderd tot pakhuis. Voor het middenvenster beganegronds
is daartoe voorts een luifel aangebracht. De deurpartij met bovenlicht bleef intact.
Grote Oost i i en 13, eenvoudige panden met rechte kroonlij st, waarvan nr. i i uit
xvlild—xixA, en nr. I3 uit het midden van de xviiie eeuw stamt, blijkens de versieringen aan de deuromlijsting met zijlichten, aan de kroonlijst en aan de dakkapel.
Grote Oost 27, 29, 3 I, 3 5 , 3 7 en 3 9 vormen een reeks sobere laat xvImIe-vroeg xixe
eeuwse panden met rechte kroonlijst en schilddak, waarvan de nrs. 37 en 39 aan de
pui wij zigingen ondergingen. Nr. 3 I is bepleisterd. Een aardig detail bezit nr. 3 5 in
de voordeur met stoepbanken.
Grote Oost 4I. Ook dit brede pand moet in de eerste helft van de xixe eeuw zijn
opgetrokken, blij kens de details in de omlij sting van vensters en deur en de consoles
op de kroonlijst, die rythmisch verdeeld zijn.
Grote Oost 43, pl. LXXXII -171 en LXXXIII -17z, het z.g. Foreestenhuis domineert
door zijn monumentale natuurstenen gevel dit straatgedeelte. Het aanzienlijke
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herenhuis, thans gedeeltelijk in gebruik als Remonstrantse kerk en in eigendom
toebehorend aan deze kerkelijke Gemeente, heeft een zandstenen frontgevel,
geplaatst voor enige oudere smalle panden, die aan de achterzijde nog duidelijk te
onderscheiden zijn.
Het huis was in het bezit van Nanning van Foreest, toen deze de nieuwe natuurstenen gevel
liet bouwen. De eerste steen werd op i Mei 1 724 gelegd blijkens een vermelding in verschillende copieen van een geslachtsregister van Foreest 1 , door Nannings dochter Maria
en haar neefje Cornelis, zoon van Dirk van Foreest: ,,Dese Cornelis heeft de eerste steen
geleydt aen mijn nieuwe harstene gevel aan 't huys op 't Oost, daer sign oom Nanning nu
in woont" .... (handschrift van Nanning van Foreest) en voorts ,Mijn dochter Maria
jacoba van Foreest heeft de eerste steen geleydt aen de nieuwe hartstene gevel van mijn
huys op de eerste Mei i 724" waaraan elders is toegevoegd : „op de fondamentsplank en
daaronder geleydt aan de westzijde van 't Huys io drie guldens facit 30 gld". Ben en ander
in tegenstelling met het vermelde in de Speelwagen z 9 S 3, blz. i o S .
De gevel wordt gevat tussen twee geblokte hoekpilasters en bekroond door een lij st
met geornamenteerde consoles, waarop boven de hoekpilasters de beelden van
Minerva en Mars en boven de consoles zandstenen vazen geplaatst zijn. Het middenrisaliet wordt bekroond door een attiek waarop vier vazen en de zittende figuren
van Amor en Fides. De deurpartij in het midden is met de middelste vensters der
beide verdiepingen met Lodewijk xiv beeldhouwwerk omlijst en draagt ter hoogte
van de kroonlijst het wapen Van Foreest. Het balcon boven de ingang dat gedragen
wordt door twee gebeeldhouwde Atlantenfiguren, heeft een gesmeed ijzeren hek,
waarin het gespiegeld monogram N.V.F. omgeven door twee fascenbundels is verwerkt, herinnerend aan de bouwheer Nanning van Foreest, burgemeester der stad
Hoorn in het j aar i 724. Voor de gevel vier stoeppalen met de oorspronkelij ke ij zeren
hekken. Inwendig is vrijwel uitsluitend de vestibule in de stijl van de bouwtijd
gehandhaafd ; plafond en wanden prij ken met stucwerk, o.a. een Paris' Oordeel voorstellend; de deuren met kussenpanelen en de omlijstingen zijn van palissanderhout.
In het linker vertrek is boven de deuren het alliantiewapen Van Foreest-Sweerts
aangebracht, wijzend op het huwelijk van Jacob van Foreest met Maria Sweerts,
dat in 1671 werd gesloten (vgl. H. A. VAN FOREEST, Het geslacht van Foreest). Dit
gedeelte van het huis is dus behouden gebleven bij de bouw van de nieuwe voorgevel. Voor de inventaris der Remonstrantse kerk, zie aldaar, blz. 142.

De monumentaal opgevatte gevel met sterke plastische accenten verraadt de hand van
een bekwaam architect. Daar J. P. van Baurscheit juist in de jaren rond i 723 voor
J. J. van Bredehoff, gehuwd met een zuster van Nanning van Foreest, bezig was met het
grafmonument voor diens vader voor de kerk in Oosthuizen, moet het niet ondenkbaar
geacht worden, dat van Baurscheit blip kens de stiff 1 eventueel in combinatie met D. Marot, ook
betrokken is geweest bij de bouw van de nieuwe gevel van het huis aan het Oost te Hoorn.
,

Grote Oost 47 heeft een overgekraagde zijgevel met xviie eeuwse vensters aan de
Schoolsteeg.
Grote Oost 49 heeft een slanke bakstenen trapgevel, xviia, met natuurstenen waterslagen, dekplaten en blokken in de bogen boven de vensters, waarin bij de restauratie
in 1945 een xvIIre eeuwse roede-indeling aangebracht werd; de gevel wordt gedragen
op een geprofileerde lij st waarboven een glad fries ; boven de vensters gedrukte bogen
1

Vriendelijke mededeling van Jhr. H. A. van Foreest en Mr. Dr. J. Belonje, die de copie in het familie-archief
van der Feen de Lille-Fontein Verschuir bestudeerde.
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aansluitend tegen de waterlijsten. De top wordt beeindigd door een pilaster op een
kopje dat in de bovenste ontlastingsboog is gevat; de pilaster is geflankeerd door
twee kleine voluten en bekroond door een bol. De zijgevel van het pand is overgekraagd op klossen. In de gevel een steep voorstellende een kolfstok met bal.
Grote Oost S 3 is een woonhuis met een hoge brede gevel, waarschij nlij k in het
midden van de xviiie eeuw voor oudere panden gebouwd. Het pand is rijkseigendom
en in gebruik bij het Kantongerecht en de Belastingdienst. De bakstenen gevel is
boven een natuurstenen borstwering gevat tussen gladde hoekpilasters en wordt
bekroond door een rechte gootlijst met triglyphen en gesneden consoles in Lodewijk
xv trant. Ook de deuromlijsting boven de brede stoep is in die trant met snijwerk
versierd. Achter het hoge zeer ondiepe voorhuis strekt zich het lagere diepe achterhuis uit. De hoofdvertrekken zijn over de voile diepte van het gehele pand aangebracht, links door dubbele deuren verbonden, rechts het trappenhuis omgevend.
Inwendig is het huis in Lodewijk xv stij 1 gedecoreerd. In de gang stucwerk in
luchtige motieven, de vertrekken links hebben schouwen en lambrizeringen met
buitengewoon goed Lodewijk xv snijwerk versierd, pl. LXXXIII—i73, evenals de
dubbele deuren tussen de vertrekken. Boven de lambrizering is geschilderd behang
aangebracht, in de voorkamer, pl. LXXVII—i 6o, uitzichten in wij de landschappen
gestoffeerd met kleine figuren voorstellend; het is vervaardigd door Chr. en P.
Henning als leiders van de behangselfabriek der ,Hoornsche Maatschappij" (c.f. van
Eynden en v. d. Willigen, Gesch. der Ned. Schilderkunst iii, io). Het met Chinese
motieven beschilderde papieren behang der achterkamer wordt in het Museum
bewaard, cat. H. 1934, nr. 79. Voorts bevat het huis in de kamer rechts achteraan
een wandkastje en een eenvoudige schoorsteenbetimmering, xvirr, een gesneden
trapleuning en betimmering op de gang van de tweede verdieping en enige tegeltableaux aldaar. In de kamer van de kantonrechter links beneden een stel biedermeier
stoeltj es. Het bovenlicht in de gang in Lodewijk xv trant is een latere toevoeging.
Grote Oost S 5 bestaat uit twee panden met eenvoudige recht afgesloten gevels uit het
begin van de xixe eeuw.
Grote Oost 73 heeft boven een bepleisterde pui een trapgevel met sporen van ontlastingsbogen boven de vensters, xvii.
Grote Oost 7 /7 heeft boven een puilij st een hoge geheel gepleisterde, overigens gave
trapgevel, XVIiA, met ontlastingsbogen boven de vensters van de eerste verdieping.
Het inwendige is tot boven- en benedenwoning verbouwd; de achtergevel met rode
en gele baksteen is intact.
Grote Oost 83/5, twee woningen onder een top, vertoont jaartalankers 15 8i en een
gevelsteen voorstellende twee mannen die een zeer grote baal trachten to verplaatsen.
Grote Oost Grote Oost 4 heeft een hoge gevel met rechte kroonlijst, in welks bovenbouw het
even zijde
motief der grote orde in xixe eeuwse versie in fijn baksteenmetselwerk herhaald is.
De bovenbouw wordt opgevangen op een puibalk en een fries met twee midden
xvie eeuwse gevelstenen tussen voluten. De ene stelt twee kaasdragers voor, de
andere vertoont drie keizerskronen op een schild (familie Keyser), gevat in rolwerk
en gehouden door twee gebaarde mannen als tenanten.
Grote Oost 6, pl. LXXXIV—177, thans als Drechterlandshuis in gebruik, is een
aanzienlijk herenhuis, bestaande uit twee gedeelten: een brede linkerhelft, waarin de ingang ter zijde gevonden wordt, en een smallere rechterhelft, gescheiden
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door, en gevat tussen geblokte bakstenen pilasters. De rechte kroonlijst met de
gesneden consoles, draagt links een opzetstuk met de alliantiewapens van Foreestvan Akerlaken, gehouden door allegorische figuren, rechts een gekroond ornament
en boven de pilasters, vazen.

Het alliantiewapen wijst op het huwelijk van Cornelis van Foreest en Maria Eva van Akerlaken, dat in i 728 gesloten werd. In de nalatenschap van deze Mr. Cornelis van Foreest worden
dan ook twee panden aan de Zuidzijde van het Grote Oost genoemd, waartoe dit huis behoord
moet hebben. (Cat. Westfries Museum I 891, E I I 3a en b en H. A. VAN FOREEST, a.w.).
De vensters waarboven de strekken flauw gebogen zijn, hebben een vroeg xixe
eeuwse roede-indeling, uit Welke tijd ook het bovenlicht van de deur dateert. Het
opzetstuk met de gekroonde wapens van Drechterland en Westfriesland XVIIIA boven
het venster der begane grond, afkomstig van het in onbruik geraakte dijksmagazijn
„de Tent" to Oosterdijk onder Enkhuizen, is in 1940 bier aangebracht. Inwendig is
in de voorkamer beganegronds een schouw uit ditzelfde dijksmagazijn overgebracht,
waarin tussen een reeks wapens van polderbestuurders een schildering door A.
Brouck is gevat, voorstellende Christus de storm bedarend. Volgens D. BROUWER,
Tweede vervolg van de Historie van Enkhuizen, dateert de schouw uit 1732. Het
polderbestuur bezit voorts enig glaswerk xviii—xix w.o. hensbekers en een houten
beschilderde geldkist gemerkt 1684, nr. 5.
Grote Oost 8, pl. L.X XII —I 47, bewaart eveneens herinneringen aan de familie van
Foreest. De smalle zandstenen gevel is gevat tussen geblokte hoekpilasters en bekroond
door een met lofwerk en een gekroond monogram versierde, gezwenkte lij st, waarop
een gekroond wapen van Abbekerk met Anno i 72 5 is aangebracht, geflankeerd door
de rustende figuren van Neptunus en Mercurius. Boven de pilasters staan zandstenen hoekvazen in Lodewijk xiv vormen.

Het wapen Abbekerk moet wijzen op het huwelijk van Christiaan de Blocquery en Elisabeth
Abbekerk dat in z 72 5 gesloten werd en waaruit een noon Jan Christiaan sproot, die in i 7 5 o
huwde met Jacoba Maria van Foreest (Cat. Westfries Museum 1891 en H. A. VAN FOREEST,
a.w.).
Het wapen dezer alliantie is inwendig in de vestibule aangebracht. De vensters in de
overigens zeer gave gevel zijn helaas met spiegelglas bezet. De deur aan de even verhoogde stoep met smeedijzeren hek, is vroeg xixe eeuws, het gesneden kalf heeft
Lodewijk xiv ornament. Inwendig zijn de vestibule en het plafond van de gang rijk
van stucwerk voorzien, pl. LXXX—i 6 S , voorstellende de seizoenen en blij kens de
ornainentatie in Lodewijk xiv vormen, vermoedelij k uit omstreeks 1725 daterend.
De voorkamer begane gronds heeft een deur met snijwerk en stucplafond in Lodewijk xvi stij 1, xviiid.
Grote Oost io heeft een eenvoudige hoge gevel van baksteen met een rechte kroonlij st, versierd met gesneden consoles, waarboven een dakkapel met Lodewijk xv
snijwerk is geplaatst. Volgens archivalische gegevens is het huis in i 772 gebouwd
(KERKMEYER, a.w., blz. 103). De deurpartij, die in ii 5 gewijzigd is, is rijk omlijst
met rococo ornament waartussen het sprekende wapen der familie Pet voorstellende
een put (dialectisch „pet"). Voor de gevel het oorspronkelijke ijzeren hek, waarachter een pompvoet.
Grote Oost z 2 heeft een eenvoudige lage gevel xixA.
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Grote Oost i6 heeft een gevel met rechte kroonlijst en gesneden consoles in Lodewijk
xv trant waarboven een met snijwerk omlijste dakkapel is aangebracht omstreeks
176o. De vensters, die op de verdieping de roeden behouden hebben, zijn gedekt
door flauw gebogen strekken. De deurpartij met rococosnijwerk is door middel van
een gekoppeld kozijn met de flankerende vensters verbonden. Inwendig is een betimmering met glasdeuren uit de bouwtijd bewaard.
Grote Oost 22, pl. LXXXI V—i 74, heeft een goed geproportionneerde hoge bakstenen gevel, die uit de eerste decennium van de xixe eeuw moet dateren blijkens
de houten vensteromlijstingen met wigvormige imitatie-sluitstenen en de ver overstekende rechte kroonlijst, waarin de zeer lage vensters van de overigens blinde derde
verdieping staan. De deur en de vensters van de begane grond zijn lets rijker behandeld
dan de overige en versierd met afhangende smalle festoenen. De deur, het bovenlicht, de stoep met hek en de vensterroeden zijn alle gaaf.
Grote Oost 24, gevel waarvan de pui nogal geschonden is, en de vensters op de
verdieping eveneens to lijden hebben gehad, wordt bekroond door een fors driehoekig fronton van hout, waarin in zeer hoog relief een vrij grof gesneden allegorische voorstelling der Caritas is aangebracht (omstreeks i 825). Het pand is rij kseigen om.
Grote Oost 26, eveneens rij kseigendom, en in gebruik bij het kadaster, is inwendig van
belang wegens de stucversiering in de gang in Lodewijk xiv stijl, xviiia, pi. LXXXI168. D e gevel met het alliantiewapen Alewij n-Swart, welk huwelijk in i 854 werd
gesloten, is omstreeks dat jaar voor het oude pand geplaatst. Op het vroeger bij dit
huis behorende binnenterrein staat een kapelletje in neo-gothische stijl, thans in
onbruik, midden xixe eeuw.
Grote Oost 3 2 heeft in de anno i boo vernieuwde gevel een zestal xviie eeuwse gevelstenen, w.o. twee fraaie leeuwenmaskers en een steen met een schildpad? en het opschrift : bene qui latuit, bene vixit XVIIB.
Grote Oost 3 8, heeft een gave halsgevel met sober geornamenteerde klauwstukken
en jaartallinten 1698. De omlijsting van de deurpartij kan evenals de deur zelve uit
xIxA dateren. Alle vensters zijn helaas gemoderniseerd. De achtergevel behield de
xviie eeuwse top.
Grote Oost 44 heeft een aardige deuromlijsting xrxa.
Voorbij de Oosterkerksteeg vraagt de vroeg xviie eeuwse gevel van de zuidwaarts
zich uitstrekkende Oosterkerk (zie aldaar) alle aandacht.
Grote Oost 5 8, een vervallen pandje op de hoek van de steeg, heeft een xviie eeuws
insteekvertrekje.
Grote Oost 64/6, ter andere zijde van de kerk dateert uit de xviie eeuw, doch is zeer
verminkt; op de verdieping een luik met gekoppelde vensters boven een breed fries.
Grote Oost 68/70, twee woonhuizen, beiden uit de ze helft van de xviue eeuw met
omlijste deurpartij ; nr. 68 behield de glasroeden en nr. 7o bezit gesneden consoles
op de kroonlijst en marmeren tegels op de stoep.
Grote Oost 78/80 heeft een verminkte thans recht afgesloten xvire eeuwse pakhuisgevel met op de verdieping een oorspronkelijk luik en twee vensterkozijnen.
Grote Oost i 14, xvmd, behield in de vensters op de verdieping de roedeverdeling.
Boven de begane grond drie gevelstenen resp. drie hamers, de legende van Truydeman en zijn wijf en een anker voorstellend (vgl. De Navorser, 1916, biz. 21 e. v.).
-
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Grote Oost 12 8, eenvoudige gevel xviiid-xixA met grote door roeden verdeelde
vensters in de pui.
Grote Oost 13 2 tenslotte is een der z.g. Bossuhuizen en heeft de frontgevel aan de
Slapershaven (zie aldaar). De gevel aan het Grote Oost heeft een overgekraagd fries op
gesneden maskerconsoles en hoek- en neg-blokken in het muurwerk. In het fries een
jaartalcartouche met 1612, en het door leeuwen gehouden wapen van Prins Maurits.
De deur met vensters der begane grond zijn gedeeltelijk xviii gedeeltelijk xix.
De Italiaansche Zeedijk, in 1 648 voor het eerst bebouwd en eens een gezochte
straat voor neringdoenden en burgers, is thans een der meest verwaarloosde en
verarmde gedeelten van de stad. Tijdens de bezetting leden verschillende panden
onherstelbare schade. Noemenswaardige gevels en panden bleven slechts in het
tweede gedeelte over, to beginnen bij de Pompsteeg.
Italiaansche Zeedijk 69 behield de deurpartij met zijlichten, XVIIIB.
Italiaansche Zeedijk 83 behield een dergelij ke deurpartij in de overigens gepleisterde
pui, XVIIIB.
Italiaansche Zeedijk 89 is een ruim woonhuis uit omstreeks i 800 geweest, doch
thans in drie woningen gesplitst. De gevel aan de Zeedijk is nog gaaf met de omlij ste vensters met wigvormige imitatie sluitstenen en laat xviiie eeuwse roedenverdeling en de eenvoudige rechte kroonlijst (vgl. Grote Oost 22).
Italiaansche Zeedijk 5 8. Van een viertal smalle gevels aan de even zij de in oorsprong
alle wel xviie eeuws, behield slechts nr. S 8 een respectabel uiterlijk. Boven de laat
xviiie eeuwse pui wordt de gevel gedragen op een puibalk met breed fries. Op de
verdieping die aan een zijde lets versmald is, zijn twee vensters met geblokte ontlastingsbogen behouden daarboven een ietwat mismaakte trapvormige top.
Italiaansche Zeedijk 6o-80. Van de reeks midden xviiie eeuwse lage woonhuizen
nrs. 6o-8o bleef na de bezetting vrijwel nets meer over dan de met gesneden lijstwerk en kalf omgeven oude deur van het middelste pand.
Italiaansche Zeedijk 82-84 en go, hoogst eenvoudige pandjes met xviiie eeuwse
kozijnen.
Italiaansche Zeedijk 94, hoogst eenvoudig pandje, xviii, met zijlichten aan de deurpartij en oorspronkelijke vensters.
Italiaansche Zeedijk io6 eenvoudig, van de top beroofd pand met een zolderluik
en gekoppelde vensters op de verdieping.
Italiaansche Zeedijk i o 8 heeft een laat xviiie eeuwse pui, de verdieping is verminkt.
Italiaansche Zeedijk I 18 behield een vrij gaaf interieur, xvii, met insteekkamer,
hoewel het pand uitwendig een laat xvlmme-vroeg xixe eeuws karakter draagt.
Italiaansche Zeedijk 12 z, zie Synagoge, blz. 142.
Het Kerkplein rondom de moderne Grote Kerk, die ter plaatse van de herhaaldelijk
afgebrande oude hoofdkerk van Hoorn is gebouwd, heeft grotendeels een vroeg
xixe eeuws karakter gekregen door de nederige bebouwing aan de zuidzijde. Aan
de noordzijde lag het terrein van het Agnietenklooster, dat later door de Admiraliteit in gebruik genomen werd, en waarin het toegangspoortje in de noordoosthoek
nog over is (zie Admiraliteitspoortje blz. 115 ). Ten westen daarvan is tussen twee
brede huizen, die het vroeg xviie eeuwse Oude Vrouwenhuis vervangen, het rijk gebeeldhouwde poortj e van dit gesticht over (zie Oude Vrouwenpoortj e blz. 15 o).
Kerkplein 24, pl. LXX VI-i 5 6, is een sober laat xviiie of vroeg xixe eeuws dubbel
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herenhuis met omlijste deur in het midden. In het Westfries Museum worden gewelfsleutels en een console, beide xvii, bewaard, cat. H. 193 7, nr. 3 8/9.
Kerkplein 2 5 , pl. LXX VI—i 5 6, dubbel pand uit het midden der xviiie eeuw, geleed
door geblokte hoekpilasters en een middenrisaliet; de deurpartij is met snijwerk in
vroege Lodewijk xv vormen bekroond. Rijkgesneden deur xviiib, het bovenlicht
jonger, XIXA. Op de kroonlijst gesneden consoles.
Kerkplein 3I, heeft een hoge trapgevel XVIIB met natuurstenen dekplaten, die zich
aansluit bij de gevelreeks van de Nieuwstraat. De verdieping en top bleven intact
behoudens de vensterindeling; op de verdieping een gevelsteentje met een gekroonde
eikel.
Kerkplein 40, een bescheiden halsgevel die in het segmentvormig fronton het jaartal
1725 draagt.
Kerksteeg S is een zeer eenvoudig vroeg xixe eeuws pand met roeden in de vensters.
Kerksteeg 19/21 heeft een gepleisterde trapvormige top XVIIB.
Kerksteeg io heeft een verminkte top met oude vensters xviii.
Kerksteeg 30 heeft een gepleisterde thans recht afgesloten gevel xvii met gevelsteen
,,in de Karseboom", achtertopgevel intact, xvii.
De westelijke straatwand van het Kerkplein vormt zuidwaarts de oneven zijde van
de Kerkstraat.
Kerkstraat i, pl. LXX VI —I 5 7, heeft een verhoogde halsgevel, xviic van het Vingboonstype niet twee doorlopende pilasters langs de hals en bekroond door een driehoekig
fronton; tegen de kleine trappen zijn gebeeldhouwde dolfijnen als schouderstukken,
tegen de grote trap voluutvormige vleugelstukken met afhangende siertrossen geplaatst. De gevel is versierd met een natuurstenen festoen, oeil-de-boeuf-omlij stingen
en klauwstukken. In de gevelstenen wordt het bouwjaar 166o vermeld; een andere
stelt een gekroonde karper voor. De pui is xviiie eeuws. Het geheel werd in de
jaren 19 3 2 —' 3 4 gerestaureerd, bij Welke gelegenheid de kruiskozijnen opnieuw van
glas-in-lood werden voorzien en de oeils-de-boeuf met metselwerk gedicht werden.
Enkele gesneden onderdelen en een afgietsel van een huismerk op het beeldhouwwerk berusten in het Westfries Museum cat. H. 1934, nrs. 461 en 564.
De overzijde vormt het vervolg van de oostzijde van de Rode Steen en heeft een
niet onaardig aspect door de aaneenrijing van bescheiden laat xviiie—vroeg xixe
gevels van gelijk type met rechte kroonlijst en een schilddak; evenals elders in
Hoorn is bij dit type de voorzijde met donkere pannen belegd, in tegenstelling
met de roodgekleurde andere schilden van het dak.
Kerkstraat io is een ruim woonhuis op de hoek van het Kerkplein, XVIIIB, met
dubbele stoep, omlijste ingangspartij in het middenrisaliet, rechte kroonlijst met dakkapel en hoog schilddak dat over het achterste deel in twee zadeldaken overgaat. De
achtergevel verenigt deze geveltoppen door middel van een lone muur tot een trapeziumvorm. De voorgevel is versierd met afhangende smalle festoenen langs het
middenvenster op de verdieping. De vensters hebben jongere ramen xix. Inwendig
stucversiering in de hal en gesneden trapleuning in Lodewijk xvi stijl, XVIIId. In de
linkervoorkamer gesneden en wit met goud geschilderde deuren en betimmeringen
met penantspiegel en medaillons boven de deuren in Lodewijk xvi stijl. De geschilderde supraporten door H. W. Schweikhardt uit i 779 en 178o worden in het
Westfries Museum bewaard, cat. A. 1942, nr. 173 a—e.

}IOORN

165

Het Klooster is de naam van een gang tussen Kerkplein en Wisselstraat door houten Klooster
kruisgewelven, xvii, overkluisd, voorzover de gang door de bebouwing in beide
straten leidt (zie ook Oude Vrouwenpoortje blz. i S o).
Het Kleine Noord is het vervolg noordwaarts van het Grote Noord en leidt van het Kleine Noord
Breed naar de Noorderstraat, waar oudtijds de Noorderpoort de stad afsloot. De
straat heeft een laat xvrrre—vroeg xixe eeuwse bebouwing met onversierde rechtafgesloten gevels met schilddaken.
Kleine Noord 7 heeft een vroeg xixe eeuwse gevel met wigvormige sluitstenen en
oorstukken aan de vensters.
Kleine Noord I i/i 3 hoek Slijksteeg is een vernieuwd pandje, pui XIXA, met op de
zolderverdieping drielichtvensters naar xvrre eeuws voorbeeld.
Kleine Noord 29, is een woonhuis met rechtafgesloten gevel, omstreeks XIXA.
Kleine Noord i 8 heeft een recht afgesloten gevel, xvrrl, met oorspronkelijk zolderluik en vensters op de verdieping.
Kleine Noord 20 heeft een gepleisterde ingezwenkte top XVIIIB met aanzetkrullen
en kuifstuk.
De straatwand wordt verderop beheerst door de gevel van de Noorderkerk, die in
de rooilijn staat (zie blz. 129).
Kleine Noord 30, het kostershuis, tegen de kerk aangebouwd, is in oorsprong xvrre
eeuws met details xviii.
Kleine Noord 40/2, bescheiden laat xvmmm-eeuwse panden waarvan enige vensters de
roede-indeling behielden ; de middenvensters op de verdieping zijn in zolderluiken
gewijzigd.
Het Kleine Oost, in de uitleg van i5 70, heeft weinig oude panden behouden.
Kleine Oost
Kleine Oost 26, het laatste pand aan de even zijde heeft een flauw gezwenkte halsgevel met aanzetstukken, kuifstuk en een klein gevelsteentje met tuip in top, XVIIIB.
De Koepoortsweg leidt uit de stad naar de Streek en was in de xviiie eeuw een Koepoortsweg
beroemde en gezochte wandelweg. (Zie tekeningen van c. PRONK in Prov. Atlas
Haarlem en gravures daarnaar in R. WESTEROP, Hoorns Buitensingel, Amsterdam,
X762).
Koepoortsweg 29 heeft een eenvoudige xviiie eeuwse gevel met hoeklisenen.
Koepoortsweg 39 heeft geblokte hoeklisenen en een gesneden deurpartij in Lodewij k
xv vormen met thans blinde alliantiewapens, XVIIIC.
Korenmarkt 3 heeft een kleine gezwenkte halsgevel met aanzetkrullen waaronder Korenmarkt
de datum Anno i 792 is aangegeven gedekt door een natuurstenen lijst met gezwenkt
fronton. Een deur en een deurgedeelte met klopper en gehengen wordt in het Westfries Museum bewaard, cat. H. 1934, nr. 22 en 6 .
Korenmarkt 8, een groot graanpakhuis, XVIIA, thans Excelsior geheten, is vooral
inwendig gaaf; de gevel heeft verschillende wijzigingen moeten ondergaan. De pui
is gepleisterd doch de oude indeling der stijlen waarop de puibalk rustte, is nog te
herkennen. De bovenbouw heeft kantblokken aan de verdieping en boogblokken
boven de vensters, die in de xviiie eeuw of begin xixe eeuw vernieuwd zijn met
kleine roedeverdeling. Bij de aanzet van de top zijn pilasters te herkennen, resten
van de geveltop welke in de xixe eeuw vervangen is door een schuine afdekking
met rollagen. Inwendig is een nieuwe vloer gelegd halverwege de hoge begane grond.
De oude constructie der balklagen op muurstijlen en korbeels met gepeerkraalde
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sleutelstukken is bewaard, benevens de hoge oud-Hollandse kap. De puntvormige
achtergevel heeft dergelijke kozijnen als de voorgevel.
Korenmarkt io, kaaspakhuis de Hoop, xvii, is gedeeltelijk gepleisterd en vernieuwd;
de achtergevel is vrij gaaf.
Kruisstraat Kruisstraat 7 heeft een gepleisterde gevel met verdieping en trapvormige top, die
gewijzigd is.
Kruisstraat i s is een smal pandje met verdieping en trapvormige, iets gewijzigde top;
in de pui en op de verdieping een xviii eeuws venster en een zolderluik.
Kruisstraat 21is een bescheiden laat xviii eeuws pand met snijwerk aan kroonlijst
en dakkapel; vensters en deur zijn gewijzigd.
Kruisstraat zz heeft een nieuw opgemetselde trapgevel.
Kruisstraat 24, oorspronkelijk xviie eeuws bescheiden pand, waarvan boven de
xviiid gewijzigde pui de thans recht afgesloten verdieping kant-, neg- en boogblokken heeft.
Kuil De Kuil is een vormeloos plein, aan het zuidelijkk uiteinde van het Achterom, in
1684 overwelfd en bestraat.
Kuil 3 2. De geheel bakstenen trapgevel, xvrr, wordt gedragen op een onversierde
puibalk, waaronder de pui in de xviiie eeuw van nieuwe vensters met roeden en deur
is voorzien. Op de zolderverdieping een drielichtkozijn, in de top een luik waarboven
een ontlastingsboog en een kleine toppilaster. De gevel is in 1932 gerestaureerd.
Lindestraat Lindestraat 6. De tot puntgevel vereenvoudigde, gepleisterde gevel, xvii, van „de
Pelgrim" heeft de oude kozijnen bewaard in de voor- en achtergevel; ramen met
glasroeden, xviii.
Lindestraat 8—io, smalle panden met gepleisterde gevels waarvan nr. 8 puntvormig
beeindigd is en een drietal gevelstenen bewaart, voorstellende een masker, het wapen
van Hoorn en het jaartal 16(5 3 ?). Op de verdieping een xviii eeuws kozijn. Nr. io
mist de top; boven de in de xviiie eeuw enigszins gewijzigde, doch nog uit stijlen
met glasvulling samengesteld pui, zijn in het fries een leeuwenmasker en een steep
met het wapen van Amsterdam behouden; op de verdieping een venster met geblokte ontlastingsboog.
Munnickeveld Het Munnickeveld is een der oudste nog in wezen zijnde grachtjes van Hoorn; het
stond in verbinding met het binnenwater van het platteland als gedeelte van de Gouw.
De twee hoge topgevels nr. i 5/17 behoren tot het achterliggend hof j e, zie Klaes
Stapelshof, blz. I S I .
Munnickeveld 2, pl. LXXI V—i S 2, een pandje uit i 593 , in eigendom toebehorend aan
de Vereniging Hendrick de Keyser is in 1945 geheel uitgebrand en in ouden trant
herbouwd, waarbij een trapgevel gereconstrueerd werd. De pui, die in de xviiie eeuw
enigszins gewijzigd was, bestond uit staanders, waartussen baksteen metselwerk aan
de kanten en glas. Boven het getoogde deurtje is bet jaartal i 5 93 vermeld.
Muntstraat De Muntstraat, in i 5 94 voor het eerst bebouwd, is genaamd naar de Westfriese Munt,
die tij dens has r verblij f to Hoorn in een thans verdwenen pand aan de noordzij de van
de straat gevestigd was. Aan de zuidzijde de brede gevel van de kamer der Oostindische Compagnie, zie blz. 116.
Muntstraat 6, naast het Oostindische Huis, heeft een bakstenen gevel met vier pilasters naar de grote orde, xvrrb, afgesloten door een rechte kroonlijst, die boven de
pilasters verkropt is ; een hoog zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de straat dekt
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het pand. Inwendig is in de bouwtijd voor de opgang naar boven en de gang naar
het achterhuis een dubbel binnenpoortje geplaatst, p1. LXXX--166 ; op het fijn
gesneden fries zijn jachttafrelen uitgebeeld, op de stij len afhangende vruchtfestoenen,
in de zwikken bazuinende putti en festoenen op kwabornament. Het fries wordt
bekroond door twee frontons, waartussen losse figuurtjes zijn geplaatst, die waarschij nlij k van elders afkomstig zijn en ouder moeten zijn dan het poortje. De treden
van de trap achter het linkerpoortje zijn ajour uitgesneden. Achter het huis is een
met een houten tongewelf gedekte kleine galerij gebouwd. Het pand is Gemeenteeigendom,.
Het laatste huis aan deze zijde, die overigens slechts enige eenvoudige laat xviiie en
vroeg xixe eeuwse gevels vertoont, heeft op de zwaar verminkte en gepleisterde gevel
j aartalankers z 5 96 bewaard en een gevelsteen met een driemaster en een met ankers.
De Nieuwendam is als eerste buitendijkse verhoging ontstaan bij het graven van de Nieuwendam
eerste havengeul, hetgeen volgens VELIUS in 134.E plaats had.
Nieuwendam 4 heeft een eenvoudige gepleisterde trapgevel met natuurstenen dekplaten, XVIIB, en xviire eeuwse vensters in de zijgevel.
Voor het pand nr. 7 een stoeppaal xvii.
Nieuwendam 9 is een gecombineerd woon- en pakhuis, uit de xviiie eeuw van twee
verdiepingen met puntvormige gevelbeeindiging, die door een jongere rollaag gedekt
is. Beganegronds grote vensters met in roeden gevatte paarse ruiten en een door
geblokte pilasters met Lodewijk xv snijwerk omgeven ingangspartij ; deur en bovenlicht xviiid. Ter halverhoogte van het middenvenster is een luifel aangebracht om het
lossen en laden via de zolderluiken van de verdiepingen te vereenvoudigen (vgl.
Grote Oost 9). Inwendig stucwerk, xvIIIB.
Nieuwendam i i heeft een nieuwe gevel waarin enige oude gevelstenen zijn geplaatst
o.a. met opschrift „INT HASSELSE HOUTSCHIP ".
Nieuwendam i 8, heeft een eenvoudige deuromlij sting met stoep en hek, xviiid -xIxA.
Wegens bouwvalligheid zijn in 1940 twee hoge pakhuisgevels, Nieuwendam 19 en 20,
afgebroken na opgemeten te zijn, met het doel eerlang tot herbouw te geraken, hetgeen echter door omstandigheden achterwege is gebleven.
Nieuwendam 19 „de Zeevaart", pl. LXXIX-i64, had boven de gepleisterde pui een
gevel die door twee friezen met baksteenvlechtingen doorsneden werd en in puntvorm met rollaag beeindigd was. De volledige eerste en de zolderverdieping waren
versierd met even uitstekende natuurstenen hoek- en negblokken, die de kozijnen
omgaven, welke XIXA van roeden waren voorzien. In de friezen stonden maskers,
stenen cartouches en een gevelsteen met een zeilschip ; op de zolderverdieping een
cartouche met I 6 I o. Inwendig rustten de balklagen met geornamenteerde sleutelstukken op zandstenen voluutvormige kraagstenen.
Nieuwendam 20 ,,de Dolphijn", pl. LXXIX--i 64, vertoonde boven een lets hogere,
eveneens gepleisterde pui een gevel met pilasters naar de grote orde, die over devolledige eerste en de zolderverdieping heengrepen; in het fries boven de puibalk
fungeerden vier zandstenen blokken als basementen. Tussen de pilasters festoenen,
en in de eveneens puntvormig afgeschuinde door een rollaag gedekte top een fors
cartouche met i 66o. De achtergevels van beide panden waren gepleisterd.
Het N ieuwe Noord, aanvankelij k ook een water, werd in 15 95 gedempt en blij kens Nieuwe Noord
het opschrift op het inmiddels vernieuwde pand nr. 16 eerst toen bebouwd,
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Nieuwe Noord 45 hoek Duinsteeg had een forse pakhuisgevel met winkelpui die
echter in het begin van deze eeuw verwijderd is. Origineel is nog slechts de gesneden
puibalk, het luik met de gekoppelde vensters op de verdieping en het deurkalf met
„ANNO 163 5 " beganegronds. Inwendig oude balklagen op krommers. In 19 5 3
teruggerestaureerd.
Nieuwe Noord 29, bezit een deur met snijwerk xviiic.
Nieuwe Noord 16, heeft een oude gevel, waarvan de top verloren ging en de pui
xviiie eeuws is. Volgens de gevelsteen is het pand van 15 9 5 : Wilt (hoorn) 't Woordt,
dit is eers Huis op het Nieuwe Noord 15 95 ; de zwaar begroeide achtergevel is waarschij nlij k nog uit de bouwtijd.
Nieuwe Noord S 6/8, tweelinghalsgevels met natuurstenen gezwenkte bekroning,
klauwstukken en afgeplatte bollen op de aanzetten, gedateerd 1 730. In de bekroningen zijn schildjes met een anker verwerkt.
Nieuwstraat De Nieuwstraat is op de tegenwoordige breedte ontstaan door demping van een
deel van de Gouw in 1 5 61 .
Nieuwstraat 13 heeft een enigszins gedrongen ingezwenkte halsgevel met siertrossen
op de deklij st van de hals ; in het fronton is het bouwjaar i 693 aangegeven, ter weerszijden van een schildpad.
Nieuwstraat 15 heeft boven de pui een vroeg xixe eeuwse gevel van twee verdiepingen met rechte kroonlijst.
Nieuwstraat 17 heeft twee verdiepingen afgesloten door een rij k bewerkte verhoogde
houten kroonlijst, versierd met gesneden dolfijnen en naar het rocaille neigend Lodewijk xiv ornament, xviiib. Op de hoeken van de kroonlijst siervazen. Op de lijst
zijn de figuren van Handel en Zeevaart met hun attributen gezeten.
Nieuwstraat i 9 heeft een eenvoudige halsgevel met driehoekig fronton en houten
klauwstukken.
Nieuwstraat zi heeft een ingezwenkte halsgevel van vrijwel identieke vorm als
Grote Noord S o, met natuurstenen aanzetstukken, deklij st en kuifstuk getooid,
XVIIIC.

Nieuwstraat i 8 is een breed pand met geblokte hoekpilasters en rechte kroonlijst
langs een zadeldak evenwijdig aan de straat, xvIIId. De deurpartij met oud snijraam
is omlij st door geblokte pilasters ; achter het originele hek staat een oude pompvoet,
alles uit de bouwtijd.
Nieuwstraat 20, ter andere zijde van de poort naar de Wisselstraat, is een eenvoudig
pand met een geprofileerde gesneden kroonlijst. Blijkens het schilderij van I. Ouwater, pl. LXXVII—i 5 9, uit 1784 in het Westfries Museum, cat. A 1942, nr. 65, had dit
huis toen een hoge halsgevel, waarnaast de omlijste deur was geplaatst met snijwerk
in de bekroning, die thans nog de huisdeur vormt. De gevel is dus na 1784 ontstaan.
De deuromlijsting met rocaille-snijwerk en het gesmeed-ijzeren bovenlicht met het
gekroonde monogram JGL ? kunnen omstreeks het midden der xviiie eeuw ontstaan
zijn.
Onder de Onder de Boompjes, de thans boomloze kade langs de oude Turf haven, vertoont aan
Boompjes het oostelij ke einde de hoge trapgevels van de Oostindische Pakhuizen, zie blz. I I 7.
Onder de Boompjes 8, een bescheiden pandje met pothuis en luifel, oorspronkelijk
XVII, is in de xviiie eeuw zeer gewijzigd. Thans eigendom van de Vereniging Oud
Hoorn.
-
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Onder de Boompjes i6, xviiid, heeft een deuromlij sting met zij lichten uit de bouwtij d.
Onder de Boompjes 17 is een eenvoudig pand, xviiid.
Onder de Boompjes 20 heeft een vier traveeen brede, twee verdiepingen hoge gevel,
xvIIIc, waarvan de pui aan een garage is opgeofferd, pl, LXXIII-148. De gesneden
consoles aan de kroonlijst en het overige ornamentwerk zijn uitgevoerd in de plaatselijk veel voorkomende rococostijl. Inwendig worden betimmeringen en stucwerk
aangetroffen uit de bouwtijd. Ornament uit een der plafonds van dit pand is in
het Westfries Museum geborgen, cat. H 1934, nr. 74, evenals een deur, ib. nr. 62.
De Oude Doelenkade bewaart van de oorspronkelijke reeks enkele pakhuisgevels.
Oude Doelenkade i 7—I 9, pl. LXXIX —i 62, heeft een tweelinggevel, waarvan de rechtse
verminkt is aan de pui en de eerste verdieping. Op een doorlopende puibalk met een
breed fries, worden de hoge gevels gedragen, die nogmaals door een gemeenschappelij k fries doorsneden, hoge ongelijke trapvormige toppen hebben met natuurstenen
dekplaten en een pilaster in top. Nr. i 7 behield op de eerste verdieping een getoogd
zolderdeur-kozijn met gekoppeld venster, waarin een jongere roedeverdeling; de
deur is origineel. Beide toppen hebben een drielichtkozijn gehad met drievoudige
geblokte ontlastingsboogjes en een vlieringluik in top. Van nr. i g zijn beide in oude
worm hersteld. In de friezen resp. twee leeuwenmaskers en een steep met een zeilend
schip, en de wapens van Hoorn en Amsterdam met het jaartal cartouche 1616 (vgl.
blz.
M. REVESZ-ALEXANDER, Die alten Lagerhauser Amsterdams, Amsterdam 1928,
143). De panden zijn in 1926 gerestaureerd.
Oude Doelenkade 21, pl.L XXIX—i 62, mist de geveltop. Boven de in het begin der
xixe eeuw deels gewijzigde en gepleisterde pui, is ook deze gevel door twee friezen
met gevelstenen geleed. De gevelstenen dragen maskers en de wapens van Hoorn,
Alkmaar en een schip met het opschrift : „ IN DE STRETSVARER". Op de verdieping
die door hoekblokken verlevendigd is, is het zolderluik met de vensterkozijnen
gekoppeld. Het kalf is met sleufbandornament versierd. De achtergevel is intact.
De Ramen is een in z 5 98 gedempte gracht, in welks naam de herinnering bewaard
wordt aan de wolnijverheid, die vroege bloei aan de stad bracht.
Ramen 3 bestaat uit twee zeer brede midden xviiie eeuwse panden, waarvan de linkse
gevel door gladde pilasters en een middenrisaliet is geleed, en een rijk met snijwerk
omgeven deurpartij heeft in Lodewijk xv vormen. Het rechterpand is eenvoudiger
en heeft slechts wat snijwerk boven een deur en aan de gootlijstconsoles.
Ramen 7/9, twee gelijke eenvoudige trapgevels, met natuurstenen dekplaten op de
treden. Nr. 7 heeft door het inbreken van moderne vensters en wijzigingen in de top
zeer geleden; Nr. 9 is boven de pui weinig gewijzigd; bet friesis gaaf. Boven de
vensters ontlastingsbogen; in de top een pilaster op kopje.
Ramen i I, pl. LXXIX—i 63, heeft een forse trapgevel van het z.g. Haarlemse type,
xviia, met natuurstenen waterlijsten, dekplaten en blokken aan de trappen, de dagkanten en in de ontlastingsbogen; in de top een pilaster met getorste pinakel en kleine
natuurstenen voluten. De pui is geheel gewijzigd; de vensters op de verdieping zijn
later ten koste van het fries vergroot; het topvenster wend gedicht en door een
oeuil-de-boeuf vervangen. In het Westfries Museum wordt goudleer behang uit het
inwendige bewaard, cat. H 1934, nr. 7 .
Ramen 23, hoek Duinsteeg, is een vroeg xviie eeuws pand j e en vormde de helft van
een voormalige tweelinggevel; boven het bakstenen fries is het kruiskozijn bij de
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restauratie in 191 8 vernieuwd. In de gevel een Steen die de naam van het huis vermeldt „In die Rohaen 1628".
Ramen 25, hoek Duinsteeg, is een blij kens de j aartalsteen in 16 i i gebouwd verminkt
pand. Op de verdieping boven de xixA gewijzigde vensters, ontlastingsbogen.
Ramen 29 is een breed woonhuis, welks gevel geblokte hoekpilasters heeft. Langs het
middenvenster op de eerste verdieping en in de borstwering daarvoor is enig snijwerk
in late Lodewijk xv stijl aangebracht, midden xviii.
Ramen 3 S, een midden xviiie eeuws woonhuis, met boven de deuromlijsting snijwerk
in de in Hoorn opvallend veel voorkomende plaatselijke Lodewijk xv trant; ook
de deur is bier origineel en * met snijwerk versierd.
Ramen Ramen 2, eenvoudig hoog pand in 1773 als pastorie gebouwd bij de in 1768 voltooide
even zijde
Lutherse kerk. De vensters hebben flauw gebogen strekken en behielden op de verdiepingen de roede-indeling. Boven de deur enig snijwerk.
Ramen 6 en 8, zeer eenvoudige, laat xviiie—vroeg xixe eeuwse gevels met rechte
kroonlij st.
Ramen i6. In de laat xixe eeuwse gevel wend een gesneden deur in Lodewijk xvI
trant aangebracht, afkomstig van het afgebroken pand Koepoortsweg 47.
Ramen 20 heeft een sterk verminkte gepleisterde gevel met deels gewijzigde trapvormige top, xvii.
Ramen 22 heeft een gave laat xviire eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel.
De deur is eenvoudig omlijst, de vensters op de verdieping behielden de roedeverdeling. De puntvormige achtergevel is in de ankers z 63 . gedateerd.
Ramen 30 behield een gave achtergevel met drielichtkozij n xVIIA ; in de voorgevel
eenvoudige deuromlijsting, midden xviiie eeuw.
Ramen 3 2 is een breed herenhuis uit ongeveer i 800, met gemoderniseerde ramen.
Rode Steen De Rode Steen is als plein ontstaan op het knooppunt van de twee oude dijkwegen
Grote Noord en Grote Oost. Het plein heeft, met als hoofdaccent de gevel van het
Statencollege, thans Westfries Museum (zie blz. i i 8), vooral aan die zij de een goede
bebouwing behouden.
Rode Steen 2 is een oorspronkelijk xviie eeuws pand, waarvan de top verloren is
gegaan; de pui is in de xviiie eeuw gewijzigd. De zijgevel is overgekraagd op klossen.
In de gevel een steen: In d'I Jserman. Aan de oostzijde verrijst vervolgens de Waag
met de korte gevel aan de Rode Steen, waarbij een serie woonhuizen met laat xviiie
eeuws geveltype aansluit : de beide eerste hebben omlij ste deurpartijen. (zie ook
Kerkstraat).
Rode Steen 9 heeft bovendien inwendig een houten dubbel binnenpoortje met sierlijk
gesneden bovenlicht, xviiid, pl. LXXX—z 67, dat toegang geeft tot de trap en tot de
smalle gang ernaast. Op de lijst zijn twee niet bijbehorende allegorische figuurtjes
opgesteld, xvii. Achter in die gang is een bak- en bergstenen gebeeldhouwd poortje
gemetseld, pl. LXXXI—i 69, versierd met dikke vruchtfestoenen, midden xvII. Op de
verdieping van het huis enige gesneden balksleutels xvii en sierend stucwerk xviii;
de achtergevel is, evenals die van nr. i o, xviie eeuws, doch afgewolfd.
Rode Steen i 5 . Ter rechterzijde van het Museum, verheffen zich twee voorname
brede gevels, waarvan nr. i 5 weinig opvallend is doch goed van verhouding : de
vensters met flauw gebogen strekken hebben vroeg xixe eeuwse roeden.
Rode Steen I 6, pl. LXXXIV-175, is een imponerende pand met een klassiek
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hoofdgestel als kroonlijst, waarboven een attiek met een gekroond wapen van Westfriesland tussen ornamentstukken, gedateerd anno I 79o, het zeer lage dak verbergt.
De vensters in het middenrisaliet hebben omlij stingen met wigvormige imitatiesluitstenen ; in de overige gevel zijn de vensters door flauw gebogen strekken gedekt.
Voor de gevel stoeppalen met ijzeren kettingen en een pomp. Het achterste deel van
dit huffs is bij het Museum getrokken.
De Slapershaven ontleent zijn belang in het stadsbeeld aan de drie huizen op de hoek
van het Grote Oost, die elk versierd zijn met een terracotta relief met de voorstelling
van de slag op de Zuiderzee, waaraan de huizen de naam Bossuhuizen ontlenen,
pl. LXXIV—I 5 o en pl. LXXV—i 5 3 .
Slapershaven 3 , pandje met houten pui onder puibalk op gesneden consoles, waarvan
er twee gespaard bleven. Mogelijk dateert het uit het laatste kwart van de xvie eeuw
De top is verloren gegaan. De puibalk draagt het opschrift : TOT EER VAN HAER

Slapershaven

GESLAGT TOT LOF VAN DESE DAED / DIE KLAMPEN HEM AEN BOORT, DIE WETEN NOG WEL
RAEDT / HIER IS EEN HOORENS HOP, DAER GAET HET OP EEN VEGHTEN / DAER SIET MEN
'T EENE SCHIP VAST AEN 'T ANDER HEGHTEN / DAER SIET MEN REGHTE LIEFDE DAER
DOET MEN ONDERSTANT / DAER VEGHT MEN ZONDER GELT, VOOR 'T LIEVE VADERLAND.

Daarboven is tussen leeuwenmaskers een relief gevat met de genoemde voorstelling
tegen het profiel van de stad Hoorn. In het midden wordt door twee allegorische
figuren en een schip een groep gevormd waaronder het inschrift staat : BOSSU ZEESLAG D. 10 M.D. I I DAG 1573.
Slapershaven 4 heeft een trapgevel die in i 897 boven de pui vernieuwd is met uitzondering van het fries. De stenen puilij st draagt het vernieuwde inschrift : EN SONDER
TWYEFEL DIT DAER SIJNDER OOK INT MIDDEN/ DAER SIJNDER OP HET LANT DIE GODT
MET MOOSES BIDDEN / TOT DAT MEN OVERWINT GELIJCK HET IS GESCHIET / WAER VAN

Daarboven is tussen leeuwenmaskers
het fries gevat waarop in licht beschilderd, zeer laag relief zeeschepen worden uitgebeeld op de Hoornse Hop.
Het derde pand op de hoek is genummerd aan de Grote Oost i 3 2 (zie aldaar). De
gevel aan de Slapershaven dateert in zijn tegenwoordige vorm uit de xvrlle eeuw
en vertoont in een herplaatst fries boven de begane grond opnieuw de voorstelling
van op zee varende schepen. Tussen de levendige voorstelling staat in het midden
een steen met het volgende opschrift: o LOFFELIJKE DAED 0 SCHOONE GVLDE
MEN HUIJDEN NOCH EEN KLARE TEKEN SIET.

TYDEN / WIE DAT ER AEN GEDENKT DIE MOET HEM NOG VERBLYDEN / HET LAND DAT
SCHVT EN BEEFT DEN VYAND DIE KOMT AEN / HIJ WIL MET AMELEK GANTSCH ISRAEL
VERSLAEN / HIJ KOMT MET GROOTE MAGT MAAR GODT HEEFT ONS GEGEVEN / OOK
ARONS ENDE HVRS WIENS NAMEN ZIJN GESCHREVEN. De steen is wellicht bij de vernieuwing van de gevel in de xvIIIe eeuw geplaatst ter vervanging van een opschrift
op de puibalk.
Veemarkt 6, zie Huiszittenhuis blz. 15 z. Veemarkt
Veemarkt I S met ingezwenkte halsvormige top heeft bij het verhogen van de gevel
in 1934 de datumsteen 173 8 behouden.
Veemarkt 19, zie S. Clarakapel blz. 13 9.
De Veermanskade wordt gevormd door een aaneensluitende reeks alle min of meer Veermanskade
verminkte pakhuisgevels, die tezamen evenwel een bekoorlij ke bebouwing van de
havenkade vormen.
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Veermanskade 1-2 zijn in 1 904 in oude trant gecompleteerd en herbouwd ; de
maskerstenen en gevelstenen van nr. 2 zijn merendeels van elders afkomstig en
stellen de wapens van Westfriesland en Hoorn, zon, maan en een Jager voor.
Veermanskade 3 anno 18 71 toont enige oude gevelstenen met opschrift „In de Pinas
1618" en „Fortuna 1677".
Veermanskade 4, Kaaspakhuis „de Sleutel" behield grotendeels de oude vorm met
overgekraagde gevel op hoge houten staanders gedragen, XVIIA; de pui is ter halverhoogte gedeeld door een dwarsbalk. De top die puntvormig afgeschuind is en het
vullend metselwerk van de pui zijn bepleisterd. Ramen met xviiie eeuwse roeden.
Veermanskade 5, ,,Het Slot" heeft een thans geheel gepleisterde en afgewolfde
gevel
g g
met op de verdieping pilasters in de grote orde, midden xvii.
Veermanskade 6 is wellicht in de xvriie eeuw herbouwd. Boven de pui
ui
staan in het fries drie gevelstenen met de wapens van Gouda, Monnikendam en
Genua en het onderschrift „IN 'T WAPEN VAN IENUWE" ; de gevel wordt afgesloten
door een rechte kroonlijst met dakkapel. Vensters met roeden, xviii.
Veermanskade 7 t/m io, thans een viertal eenvoudige woonhuizen onder een dak,
oorspronkelijk wellicht een pand. Boven de verkavelde puien zijn op de verdieping
tussen vier door roeden verdeelde vensters drie nissen gespaard. Rechte kroonlijst
met twee dakkapellen xvrlld —XIXA.
Veermanskade i i verraadt de oude xviie eeuwse indeling met hoge houten pui en
puibalk ; bovendeel en vensters XIXA.
Veermanskade i z heeft een sobere xixe eeuwse gevel.
Veermanskade 13 heeft een gave gevel in laat xviiie eeuwse stijl met hardstenen
borstwering, lage stoep met hek, omlijste en met snijwerk bekroonde deur en
gesneden consoles op de rechte kroonlijst. De vensters heLben een vroeg xixe
eeuwse indeling.
Veermanskade 15 , het terugliggende gepleisterde puntgeveltj e, oorspronkelij k xviie
eeuws, heeft een gevelsteen met een koe en een windvaan met een zeilschip en zou
daarom het geboortehuis van Willem Adriaanz Bontekoe zijn.
West Het West is gebouwd op de oude zeedijk, die buiten de stad later weggeslagen is.
West 50, fig. 40, pl. LXXI V—I 5 I, is een blij kens het j aartal op de latei van de deur in
16 i z gebouwd pand waarvan de top verloren is gegaan.
De bovenbouw, waarvan nog slechts de verdieping met
kantblokken, en twee kruiskozijnen behouden is, wordt
gedragen op een houten puibalk met fries waarin drie
gevelstenen zijn gevat, voorstellende een vrouw bij een
trog met kazen, een roskam en de naamsteen „in de
Frahchtwagen" (sic) waarop de wagen staat afgebeeld,
door drie paarden getrokken. Op de doorlopende en de
smallere tussenstijlen van de houten pui zijn afwisselend,
bredere en smallere consoles aangebracht. In de zijgevel
een oud kruiskozijn en twee zolderdeuren. Inwendig
een hoog voorhuis, een insteek boven het achterhuis en
daarachter de paardenstal.
West 72 heeft een halsgevel met natuurstenen klauwstukken en gezwenkt fronton, waarin ter weerszijden
Fig.4o. Hoorn. West 5o
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van de voorstelling van een ton, de datum 17 5 o is aangegeven. De pui is modern.
Het pand is in I 95 I gerestaureerd.
De Wisselstraat tussen de Nieuwstraat en de Gravenstraat is in 1603 aangelegd. Wisselstraat
De toegang van de Nieuwstraat uit werd bij die gelegenheid door een bong met
natuursteenblokken overspannen, waarin een jaartalsteen het bouwjaar aangeeft.
De bebouwing van de Zuidzijde is onder Oude Vrouwenhuis beschreven (blz. i 5 i).
Aan de Zon, hoek Grote Oost staat een pand dat op de verdieping overblijfselen Zon
van een gevel met hoek- en negblokken vertoont. In het fries staan twee stenen
met opschrift : ANNo 16 13 ; tussen de vensters een natuurstenen cartouche met:
„VAN GODT COMT HET AL".

In de volgende overigens niet vermelde panden komen oude gevelstenen voor : Gevelstenen
Breed 19, wapens van Alkmaar en Hoorn en een marskramer; Breed hoek Kleine
Noord, DE JONGE TOBYAS ; Gedempte Turf haven 3 4, hand, oog en 163 8 ; Groote
Havensteeg 14, hart met rocs en ,,IN DE TWEE GROENE LESTE" ; Grote Oost 107, 161 o;
Grote Oost IO2—I04, „INT ZEEPEERT 1644"; Italiaanse Zeedijk 81, ,INT VRIES
BOTERVAT" ; Zwaagweg 348, „DE GARE GOEDS BOGERT"; Kleine Noord 8, een paard;
Kleine Oost i 7, vruchten; Koepoortsweg 5 , S. Maarten, S. Laurentius en 1648,
duidend op S. Maarten en S. Laurentius-markten; Nieuwe Noord 66, boom met
twee staande leeuwen; Nieuwe Veemarkt i, roskam; Vale Hen i, een zeepaard;
West 6z, „DE VERGULDE SON" en ANNO I 63 8.
Koepoortsweg 73 heeft in de kroonlijst het alliantiewapen P. van Hoolwerff en
Ida Verburgh, welk huwelijk in 1 746 gesloten werd.
MUSEA

Het Westfries Museum aan de Rode Steen bevat een veelzijdige collectie schilderijen,
tekeningen, bouwfragmenten etc. met betrekking tot Hoorn en Westfriesland.
In het Huis 1624, Binnenluiendijk 3 is een particuliere collectie kunstnijverheid te
bezichtigen.
Vgl. DE NEDERLANDSE MUSEA, uitg. Departement van O. K. en W., 2e druk 1954.

Musea

MEDEMBLIK
en BOUTTATS, Thooneel der Steden en Sterckten van Literatuur
it Vereenight Nederlandt, Antwerpen 1674; D. B. VAN SCHOREL, Chronijk van de stad
Medemblik, Hoorn 1710; Teg. Staat II, blz. 503 ; VAN DER AA, VII, blz. 749; J. J. DODT VAN
FLENSBURG, Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, inzonderheid van
Utrecht, III, 18 S 3 ; C. J. GONNET, Inventaris van het archief van Medemblik, in Verslagen
omtrent 's Rij ks Oude Archieven, xxxvrrr, z, r 915 , blz. 8 5 ; B. VAN 'T HOFF, Bijdrage tot de
datering van de oudere Nederlandsche stadsplattegronden, in Nederlandsch Archievenblad
1941--'43, blz. 29 en 97; J. OPPERDOES, Chroniek, uitgegeven door j. BELONJE en R. KAPTEIN
in Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht, LXIV, 1943, blz. 49 e.v.
De oudste bekende plattegrond van de stad is die door JACOB VAN DEVENTER vervaardigd; Stadsde kaart berust te Madrid, de minute in het Rijksarchief te Haarlem (facs. uitgave door plattegronden
R. FRUIN, Den Haag 1916—'23). In 15 99 werd door P. UTENWAAL een kaart gesneden waarvan de
koperen plaat nog te Medemblik op het stadhuis berust. Deze moet de grondslag gevormd
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hebben voor de kaart in BOXHORN's Theatrum. BRAUN EN HOGENBERG en GUICCIARDINI geven
Medemblik niet. Voor Blaeu's Atlas maakte vervolgens J. SCHAGEN in 1646 een bijgewerkte
kaart, die evenals de beide voorgangers met het N.N.W. boven is gesitueerd. De Tegenwoordige Staat in 1744 bevat vervolgens een kleine kaart in 1743 door Is. Tirion uitgegeven, die
ook in de uitgaven uit 1767 van SCHOREL'S CHRONIJK is opgenomen.
Geschiedenis Reeds lang voordat Floris V in het einde der xiiie eeuw in Medemblik zijn dwangburcht
tegen de pas onderworpen Westfriezen oprichtte, wordt de stad vermeld. Het legendarisch
verband tussen de Friezenkoning Radboud en Medemblik, dat de Divisiekroniek legt, en
waaraan GONNET historische grond toekent, berust wellicht op een persoonsverwisseling
tussen verschillende figuren van die naam. Het oudst nog bekend document vormt de blafferd
van goederen van de Maartenskerk te Utrecht uit omstreeks 960 (Oork. boek Sticht Utrecht
nr. 49, cf. OPPERMANN, Untersuchungen I, b1z. 179) waarin de koninklijke tiend te Medemblik
genoemd wordt. In 98 5 wordt de plaats opnieuw, nu als villa vermeld. (Oork. boek Sticht
Utrecht nr. 140). De Kerk komt in II18 voor in een oorkonde (Oork. boek St. Utrecht,
nr. z88) en zo had Medemblik reeds een geschiedenis achter zich, toen zij als eerste der
Westfriesche steden in i 289 van Floris V de stadsrechten verkreeg naar voorbeeld van die
van Alkmaar uit 1254 (GONNET nr. z ; Oork. boek Holl. en Zeel. nr. 664). Uit de schriftelijke
bronnen is dus niet op te maken of het kasteel bij een reeds eerder bestaande stad gebouwd
werd, dan wel de stad bij het kasteel ontstond. De stad schijnt gegroeid te zijn bij de monding
van de Leeck, een waarschijnlijk gegraven afwatering van het binnenland. De eerste haven
werd evenwijdig achter de Oost—Westwaarts lopende zeedijk gegraven. Volgens de oudste
kaart heeft in de haven een brede dam of overkluizing gelegen, waar zich het eerste handelscentrum gevormd zal hebben en waar ten minste sedert 15 48 het raadhuis stond. Volgens
JOOSTING EN MULDER bezat de stad twee Tertiarissen kloosters, welker goederen volgens
OPPERDOES na de Hervorming aan het Weeshuis zijn gekomen.
In de xvie eeuw had de stad verschillende rampen te doorstaan. Het doortrekkend Gelderse
leger onder Grote Pier brandde en plunderde de stad in 1517 (DOD r, Archief III, blz. 76).
In I S 5 5 breidde een stadsbrand, beginnend bij het stadhuis zich westwaarts uit en vernielde
het klooster en de kerk, waarvan alleen de Loren gespaard bleef. Tenslotte had Medemblik
in de Spaanse tijd zwaar te lijden. In i 572 werd de _stad door Enkhuizen en Prinsgezinde
troepen tot overgave gedwongen en in i 5 8 8 nogmaals belegerd door Prins . Maurits, daar
Sonoy, onwillig de eed van trouw aan de Prins of te leggen, er zich verschanste.
De stad had volgens van Deventer geen omwalling. Men trok zich waarschijnlijk in tijden
van nood op het kasteel terug, zoals ook tijdens de aanval der Prinsgezinden in i 5 72 het
geval was. In een, blijkens een brief van Sonoy (Sted. archief nr. 46) 15 73 te dateren bestek
in het gemeente archief (inv. nr. 3 40) wordt door de burgemeesters tezamen met de slotvoogd
Corn. van Rij swij ck en de in 15 73 te Medemblik vertoevende Philips van der Aa, het verhogen en verbeteren der wallen aanbesteed. Blijkens de tekst van het bestek bestonden er
toen reeds wallen, waaraan wellicht in 15 7z terstond na de overgang van de stad, begonnen is.
PEETERS' en BOUTTATS THOONEEL vermeldt dat de stad in i S 72 door de Staten van Holland
vergroot is „van het Casteel tot de Braeckerpoort, waer ghemaeckt zijn de nieuwe Havens,
ende aldaer versterckt met Bolwercken ende rondom met goede wallen" ; Gouthoeven
vermeldt in zijn uitg. van 16zo .van de Divisie Kroniek f° 97 het jaar 15 73.
In 15 78 wordt het slot ontmanteld en in 15 79 vraagt de stad aan de Staten van Holland en
Westfriesland medewerking en vergunning om fortificaties aan te leggen. Waarschijnlijk is
de uitvoering daarvan niet tot stand gekomen want in 15 89, dus direct na de onaangename
historie met Sonoy, is men volgens GONNET begonnen de Oosterhaven te graven, die ten
zuiden van de oude haven uitmondde in een buitenhaven, gevormd door strekdammen in
zee. De stadskroniek dateert deze uitleg on 15 99, doch het jaartal op een gevel aan de Oosterhaven bewijst, dat de terreinen reeds eerder uitgegeven waren. In ieder geval was het werk
in 15 99 gereed, zoals blijkt uit een kaart van Utenwaal die in dat jaar gemaakt werd en waarvan de koperplaat op het raadhuis te Medemblik berust. Wellicht werd deze kaart, waarvan
geen afdrukken in boeken verschenen zijn, ter gelegenheid van de voltooiing der uitbreiding
door het stadsbestuur besteld. In I 63 I —'3 z werd vervolgens een gebied ten zuiden van de
stad in zeer ruime havens en omwalling met grachten en bastions veranderd, en werden de
-

MEDEMBLIK

1.77

polders Brake, Lichtewater en Wijmers aangelegd. De leiding van dit werk was toevertrouwd
aan de Hoornse ingenieur LAURENS VAN TEYLINGEN (Sted. archief nr. 26 i, vgl. Oud Holland
1920, blz. '40). De omwalling werd slechts ten dele uitgevoerd blijkens de kaart van 1646;
aan de westzijde is daarop het plan gestippeld. Volgens OPPERDOES bouwde men in 16 S o
een reeks batterijen langs de zeezijde, waarvan kaarten uit de Napoleontische tijd een
beeld geven (plans M 164 en i 64a Geniearchief). De kleine kaart uit 1 743 tenslotte geeft
aan, hoe men de bevestiging der stad aan de westzijde gesloten heeft door het opwerpen
van een wal met halfbastion langs de korte zijde van de Westerhaven. Waarschijnlijk is
dit het bastion, dat volgens de Tegenwoordige Staat in 1672 onder de druk der omstandigheden haastig werd aangelegd. De stad was toen reeds over het hoogtepunt van haar
bloei heen.
Na een vroege bloei en een kortstondige weerslag van de algemene voorspoed in de tweede
helft van de xvie eeuw in de Nederlanden, heeft Medemblik al spoedig moeten buigen voor
de concurrentie van Enkhuizen en Hoorn. Nadat de handel en de voorspoed van de stad door
allerlei oorzaken waren teruggelopen, heeft men reeds sedert het einde der xvrre eeuw gepoogd
de stad een andere bron van inkomsten te schenken door er werven te stichten, inzonderheid
een landswerf. Eerst tegen het einde van de xvirre eeuw mocht dit officieel gelukken (Decreer
van de Nationale vergadering z i April 1 797, inv. archief van Medemblik nr. 3 5 4). Aan de
Westerhaven verrezen een aantal dienstgebouwen en dit Bassin werd tot een soort dok gemaakt door afsluiting van de Oosterhaven, waartoe de waterbouwkundige A. F. GOUDRIAAN,
voordien een der directeuren van Openbare Werken van Amsterdam, een z.g. schipsluis
construeerde (zie A. J. H. BEELOO In Tijdschr. voor het Zeewezen 1905, blz. 6 en 20). De
gunstige situatie was voor Keizer Napoleon in 181 I aanleiding Medemblik als oorlogshaven aan te wijzen. Een groots plan tot nieuwe bevestiging van de stad werd ontworpen,
doch nimmer uitgevoerd (plan M i 64 en i 64a Genie-archief, Alg. Rijksarchief Den Haag)
daar na korte tijd Loch het Nieuwe Diep gunstiger gelegen bleek te zijn.
De aanleg van het Noord Hollands kanaal in 1824 ontnam Medemblik voortaan alle belang
als haven. De Rijkszeemagazijnen werden in i 8z8 naar den Helder verplaatst. All een het
opleidingsinstituut voor de Marine verbleef er nog tot i 8 S o, toen ook dat eerst naar Breda
en vervolgens naar den Helder werd overgeplaatst.
In de tweede helft van de xixe eeuw werden de wallen geslecht en in de xxe eeuw de Eilandshaven gedempt. Ook de oude haven langs de noordzijde van de stad, die langzamerhand
door verwaarlozing opgedroogd was, verdween en werd deels in het thans grotendeels in
onbruik geraakte spoorwegemplacement gewijzigd.

VERDEDIGINGS 1-VERKEN
Het z.g. KASTEEL RADBOUD is een, in de jaren i 890—'93 tijdens een restauratie
grotendeels nieuw opgetrokken, gedeelte van een middeleeuws kasteel. Het gebouw
is sedert I 889 eigendom van de Staat der Nederlanden en heeft na de opheffing van
het Kantongerecht te Medemblik geen bestemming meer.

Kasteel

M. STOKE, uitg. Werken Hist. Gen., Nieuwe Serie din.
biz. 509 ; J. v. LENNEP en W. J. HOFDI J K, Merkwaardige
N. H. Oudh. r, biz. 49; GONNET, biz. 89.
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Kastelen in Nederland iii, blz. 8 i;

Zie bij stadsgeschiedenis genoemde kaarten. Tekening door R. ROGHMAN in Museum Boymans
Rotterdam; idem. part. coil. pl. LXXXVI—i 8o; ets naar ROGHMAN in Atlas Blaeu; id. door
A. RADEMAKER In R.P.K. A'dam; prenten van SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland.
Bouwkundige schetsen door arch. OLTMANs en door v. DE STUERS in verz. Rijksdienst voor
de Monumentenzorg.
Het Kasteel, waaraan in navolging van de Divisiekroniek de naam van de Friezenkoning
Radboud is verbonden, wordt in de xme eeuw door Melis Stoke vermeld als een sterkte,
door Floris V gebouwd om de overwonnen Westfriezen in bedwang te houden. Wel wordt
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de villa Medemlacha in 985 genoemd (Oork. boek Sticht Utrecht nr. 140), archivalische
berichten over het Kasteel verschijnen echter eerst in de stukken van 13 i 9 en later (inv.
Archief Medemblik nr. z8 i e.v.). Het blijkt dat op het kasteel een kapel was (VAN MIERIS II,
blz. 3 3 6 en 3 65 ; inv. archief Medemblik z 8 z en 28 3).
Het slot heeft steeds aan de grafelijkheid van Holland behoord en werd door een slotvoogd
of kastelein bewoond. Het doorstond verschillende belegeringen van Westfriezen, Kennemers
en in het begin van de xvie eeuw van de z.g. Gelderse Friezen, die afgeslagen werden, doch
de stad brandschatten. Tot laat in de xvie eeuw heeft het slot de stad tot bescherming gediend,
zolang de stad zelve niet met muur of wallen versterkt was.
In i 5 72 gingen stad en slot aan de Prinsgezinden over waarna het slot in i 5 78 ontmanteld
werd (Resoluties Staten van Holland S December z S 78). Dit kan, behalve de wallen, de muren
en torens aan de noordzijde betroffen hebben, daar deze op de kaart van i 5 99 niet meer
worden weergegeven. Het verdedigbare karakter van het slot, dat sedert 11 5 73 binnen de omwalling der stad was komen te liggen, had daarmede een einde genomen.
Het onderhoud van het bewoonde gedeelte schijnt daarna veel te wensen overgelaten te
hebben, want in i 6o8 beklaagden Burgemeesteren er zich over dat het slot niet meer dan een
rulne geleek. De stad stelde derhalve voor, dat het eigendomsrecht van het kasteel op haar
werd overgedragen, benevens het recht op de Waag, zodat uit de inkomsten van de Waag
het kasteel onderhouden kon worden. De Staten stemden daarin toe en het kasteel werd als
Schuttersdoelen ingericht.
In i 6 5 4 bouwde men een hardstenen poort voor het voorplein, dus aan de noordzij de, die
blijkens de tekening van Pronk in het begin van de xvirie eeuw reeds weer verdwenen was.
Van i 66 i of deed de grote zaal vervolgens dienst als Ned. Herv. Kerk, in verband waarmede
de middelste toren aan de westzijde tot klokketoren werd verhoogd, pl. LXXXI—i 67. Na
1734 schijnt men voldoende kerkruimte gehad te hebben in de Grote Kerk en werd de zaal
als zodanig ontruimd en bij voorkomende gelegenheden voor diverse doeleinden gebruikt.
Omstreeks het midden der xixe eeuw was de belangstelling voor het kasteel zover gedaald
dat twee torens afgebroken werden, met inbegrip der fundamenten, om het afkomende
puin voor dijkverzwaring te gebruiken; het betreft hier de oostelijke middentoren en de
zuidoostelijke hoektoren. Toen men zich omstreeks i 88o eindelijk voor het kasteel ging
interesseren, -en het in 1889 in eigendom aan het Rijk werd overgedragen, was er nets meer
over dan de twee woonvleugels met twee vierkante torens, benevens de grondvesten van
de Z.W.ronde hoektoren. De vensters waren grotendeels gedicht en op andere plaatsen
waren nieuwe vensters ingebroken. Van het inwendige waren nog enkele details gespaard,
zoals balksleutels en een gothische schouw in de hal en het eiken tochtportaal uit de xviie eeuw,
die door VAN ARKEL EN WEISSMAN voor de restauratie getekend werden.
Tijdens de restauratie die in de jaren z 890—'97 vanwege het Departement van Binnenlandse
Zaken werd uitgevoerd door de bouwmeester VAN LOKHORST met adviezen van DR P. J. H.
CUYPERS en v. DE STUERS, werden verschillende van deze onderdelen echter, evenals al het
muurwerk ingrijpend vernieuwd. De baksteen werd in het formaat van de aanwezige oude
steen nieuw bijgemaakt. In i 93 6 werd het slot vrij gelegd doordat de Gemeente de omringende gebouwen opkocht en afbrak. De grondvesten van de noordwestelijke hoektoren
werden uitgegraven en in de taluds werden, naar analogie van de bestaande zijden de
omtrekken van de verdwenen torens en muren aan de stad- en zeezijde in baksteen aangegeven. De kans het kasteel in 1939 opnieuw, en wel als raadhuis, een functie te geven
in het stadje werd niet aangegrepen.
Beschrijving

Het bouwwerk, fig. 43, pl. LXXXVII -I81, 182, bestaat uit twee loodrecht op
elkaar staande vleugels, tegen welks zuidelijke buitenhoek
de bestaande grondslag bij de restauratie de ronde toren weer is opgetrokken. Tegen de buitenhoek
van de westelijke vleugel is een kleine vierkante toren aangebouwd, evenals tegen
de zuidelijke buitenmuur, daar waar het oudste gedeelte door een gevel wordt
afgesloten. Later is daar westwaarts een gedeelte bi j gebouwd, zodat de vierkante
toren ingebouwd werd.
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Het muurwerk is bij de restauratie grotendeels vernieuwd of althans geheel bemetseld
met nieuwgebakken handvormsteen ter grootte van de aangetroffen middeleeuwse
stenen (29-29,5 X 7, 5 ), die verspreid in het metselwerk opnieuw gebruikt werden. De
noordoostelijke sluitmuur is minder sterk vernieuwd en bestaat uit steen van 2730 X 7, 20 lagen z 5 7, evenals de haaks daarop staande binnenmuur. Van de uitbouwen

Fig. 43. Medemblik. Kasteel

aan de noordzijde vertoont de oostelijke steen van 26 x 6 .5, 20 lagen z 5 5 en de
westelijke 2 2 X 5, 20 lagen 130.
Het muurwerk op de oudste grondslagen meet i I z— i 24 dikte, dat van de vierkante
torens slechts 65-69. De zuidmuur ten oosten van de vierkante toren is io6 dik;
de oostelij ke sluitmuur meet 64 ; de muurdikte der noordelij ke aanbouwen is 47-5 0•
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In de zuidoostelijke hoek van de kelder onder de grote zaal zijn muurgedeelten uit
secundair verwerkte tuf waar te nemen.
Blijkens schetsen van architect A. Mulder, berustend in het archief van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, was het muurwerk voor de restauratie op vele plaatsen met
kleine steen ingeboet. De westelij ke vierkante toren was ook met deze steen verhoogd.
Beschrijving Blijkens dezelfde schetsen bevatten de zuidelijke en westelijke wanden voor de
(vervoig)
restauratie telkens een spitsboogvenster. De noordelij ke sluitmuur aan de westelijke
vleugel, waarvan de top volgens deze gegevens uit afwisselende lagen rode en gele
baksteen bestond, had in die jaren een hoog en twee lagere spitsboogvensters. Deze
zijn blijkbaar echter eerst aangebracht toen de grote zaal in i66i
i66 tot kerkzaal werd
ingericht, daar Roghman nog kruiskozijnen tekent in deze gevel. In de noordelijke
aanbouw zijn bij de restauratie xviie eeuwse kruiskozijnen hersteld ter vervanging
van xviii eeeuwse ramen met roeden. De oostelijke gevel, die in trapvorm hersteld
werd, zoals ook de tekening van Roghman deze weergeeft, vertoont op verdiepinghoogte een gedichte doorgang tegen de zuidermuur, die wellicht toegang gaf tot een
weergang langs de muur, die het woongebouw verbond met de ronde hoektoren.
Inwendig Het bouwwerk is slechts een verdieping hoog. De kelders zijn gedekt door balklagen op standvinken en stiepen; alleen de kelders onder de torens zijn van ingemetselde gewelven voorzien. In de noordoostelijke hoek is een laatgothisch gepeerkraald sleutelstuk bewaard.
De westelijke vleugel bevat een grote zaal, de zuidelijke vleugel is verdeeld in een
rechthoekige ruimte en een oostwaarts daarbij aansluitend smaller vertrek. Aan de
noordzijde zijn later twee kleinere woonvertrekken bijgebouwd. De zalen worden
gedekt door bij de restauratie vernieuwde houten balkenplafonds, op eveneens vernieuwde gesneden sleutelstukken. Volgens schetsen van arch. A. Mulder waren de
oorspronkelijke sleutelstukken ook voluutvormige en met z.g. sleufbandornament
versierd ; zij zullen derhalve xvid—xviia aangebracht zijn, gelijk met het plafond
der vierkante zaal, dat voor een gedeelte met cassetten is gedetailleerd. De kap over
de zuidelijke vleugel is oorspronkelij k; over het oostelijk deel zijn ook de eiken
ribben van een niet meer aanwezig tongewelf nog bewaard.
Inventaris In de grote zaal is een zandstenen schouw geplaatst, die volgens oude aantekeningen
Schouwen door jhr. de Stuers voor dit Joel zou zijn aangekocht. Op de geprofileerde schouwwangen rusten twee kraagstenen met vrij grof gebeeldhouwde voorstellingen van
een liefdespaar, xv.
In de vierkante zaal staat een dergelijke schouw, met aanmerkeli j k beter gehakte
consoles, eveneens liefdesparen voorstellende, pl. LXXXIX, i 86 en i 87. Het costuum
van de vrouw op de linkerconsole met de langs het hoofd afhangende vlechten is in
Frankrijk xivc gangbaar, doch hier waarschijnlijk gebruikt om de hoofse sfeer der
legende aan te duiden, zodat de consoles xv A to dateren zijn. Het meest oostelijk
vertrek heeft een schouw met eenvoudige roodzandstenen wangen.
Portaal De kleine zaal bevat voorts een eikenhouten portaal van twee verdiepingen uit het
begin der xviie eeuw, dat bij de restauratie van een tweede deur en enkele nieuwe
onderdelen werd voorzien, doch overigens gaaf is. De rechtse deur leidt naar het
oostelijk vertrek en de begane grond van de toren. De andere deur geeft toegang
tot een trap] e, dat naar de verdieping van de toren leidt, waar een gevangenis is;
op de verdieping van het portaal is een vertrekje voor de gevangenbewaarder.
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Volgens de oude afbeeldingen heeft het slot uit een vierkant ommuurd plein bestaan op Bouwwelks hoeken ronde torens verrezen, naar het gebruikelijke schema voor omgrachte burchten. geschiedenfs
Verwantschap in deze opzet met de kastelen van Muiden en Brederode te Santpoort maakt een
datering van het gehele bouwwerk in de late xiiie eeuw aannemelijk. Uit Bien tijd stammen in
oorsprong de westelijke vleugel en het grootste deel van de zuidelijke vleugel met de vierkante torens en een voortzetting van de zuidelijke buitenmuur. Uitzonderlijk zijn in deze
opzet de vierkante torens, waarvan er twee aanvankelijk op de buitenhoeken van de woonvleugel stonden, en een derde, waarvan de afmeting onbekend is, midden in de oostelijke
muur was opgetrokken. De aanvankelijk vrij korte zuidelijke vleugel is, waarschijnlijk in de
xive eeuw oostwaarts uitgebreid. Misschien mag men zich hier de kapel denken, die op het
slot geweest moet zijn. Aan de hofzijde werden vervolgens in de xve—xviie eeuw vertrekken
toegevoegd.
De verdere lotgevallen van het gebouw zijn reeds onder ,geschiedenis" vermeld.

W/EKELDLIJKE OPENBARE GEBOUW^EN
Het gebouw van de voormalige 's-LANDSWERF vormt thans het hoofdgebouw Landswerf
van het Provinciaal Ziekenhuis.
De schipsluis te Medemblik in : Tijdschr. Zeewezen 190 5, blz. 6 en 20; Literatuur
Iets over de wordingsgeschiedenis van het Provinciaal Ziekenhuis, in : Het
Ziekenhuiswezen i 934.
Bestek van 1799 in Alg. Rijksarchief; bouwk. tekeningen der havens met situatie der ge - Bronnen
bouwen in Prov. Atlas Haarlem.
Aquarel van c. j. vos in part. collectie 's-Gravenhage, en steendruk door c. BENTINCK daar- Afbeelding
naar o.a. in Prov. Atlas te Haarlem.
Toen men na de Franse omwenteling besloten had in Medemblik de Landswerf te vestigen, Geschiedenis
werd in 1798 op een groot terrein ten Zuiden van de Westerhaven een Magazijn met woningen
voor de opzichter gebouwd naar een ontwerp, door de Constructeur Generaal GLAVIMANS in
1796 getekend. Bij de inval der Russen in 1799 werden de gebouwen in brand geschoten, doch
spoedig daarna volgens de oorspronkelijke plannen herbouwd. Sinds de Rijkszeemagazijnen
in 18z8 naar den Helder verplaatst zijn, herbergde het gebouw het Kon. Instituut der Marine,
dat er met enige onderbreking tot 18 S o gevestigd bleef. In 18 8o werd het Rijkskrankzinnigengesticht er gevestigd, waartoe de gebouwen, die grotendeels opslagruimten bevatten, grondig
verbouwd werden. De haaks op het hoofdgebouw staande vleugels werden in I g I o—' 13
afgebroken en vernieuwd. Het gesticht werd in 1922 overgenomen door de Provincie Noord
Holland, waarna opnieuw verbouwingen plaats vonden.
A. J. H. BEELOO,
H. P. DEINUM,

Het oorspronkelijke bakstenen gebouw is samengesteld uit een middenrisaliet, twee Beschrijvin g

lange vleugels en even uitspringende hoekpaviljoens. Het muurwerk bestaat uit baksteen; de vensters zijn bij de xixe eeuwse verbouwing met cementen lijstwerk omgeven. Het middenrisaliet was oorspronkelijk, blijkens het bestek van herbouw, voorzien van een doorgaande poort d.w.z. door beide verdiepingen heen, zoals op de
aquarel van C. j. vos te zien is ; deze is evenwel later dichtgezet. Aan weerszijden is
boven de poortdoorgang een houten fronton aangebracht. Het middenrisaliet is
bekroond door een open torentje. In de vleugels waren oorspronkelijk blijkens het
bestek deurkozijnen aangebracht, door twee verdiepingen doorgaand. De hoekpavilj oens, die door brandmuren van de vleugels gescheiden zijn, waren ingericht
tot woningen en kantoren. Het gebouw was gedekt door twee zadeldaken waartussen
een zakgoot die later door een minder kwetsbare constructie vervangen is. Bij diverse
verbouwingen sedert 1 8z8 is het inwendige sterk gewijzigd.

18 z
Voormalig

Admiraliteitsmagazijn

Stadhuis
Schilderijen
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Van de ADMIRALITEITSMAGAZIJNEN die blijkens oude plattegronden aan de
••
oostzi^de
van de Eilandshaven stonden, is een vervallen gedeelte over, bestaande uit
een rechthoekig pand, XVIIA, gedekt door een zadeldak tussen twee geheel bakstenen
topgevels, dat in jongeren tijd, XIXA, uitgebreid is met een lage aanbouw onder een
lessenaarsdak. De trapgevel aan de stadzijde is sober versierd door bakstenen waterslagen, halfcirkelvormige ontlastingsbogen
en een toppilaster
o pp kopje;
pp
pl door het
..
aanbrengen van jongere kozijnen en luiken heeft de gevel geleden. De puntvormige
achtergevel bestaat uit gele steen, xviii ?, de vensters zijn ook bier gewijzigd.
Op het moderne STADHUIS (1940, arch. Kropholler), worden bewaard:
een anoniem doek in de trant van Jacob Adr. Backer 91 X i i6, Christus en de
overspelige vrouw voorstellende;
een Vanitas-voorstelling door E. Collier XVIIB, doek op paneel 8o X 65,5;
een portret van Willem van Oranje, xviid, copie naar van Miereveld, doek 62 X 5 I, 5,
(Iconografia Batava 9094, 5 6 ; v. Beresteyn, Iconografie van Willem I, nr. 49) ;
een portret van Prins Maurits, id. doek 63 X 5 I (Iconografia Batava 4896, 8z);
een portret van Johan van Nassau van Katzenellenbogen, id. doek 63 X 5 1,5 (Iconografia Batava 25 82, 82, ten onrechte als Frederik Hendrik) ;
een zg. portret van Radboud xviid of xviiiA, doek 73 X 57.
In de schouw op de burgemeesterskamer zijn enige tegeltableaux uit een huis in de
Beemster aangebracht, xvliI.
Een wapenbord in goudleer, XVIII, uit het oude Stadhuis zijn thans in Haarlem,
Paviljoen Welgelegen.

Waag DE WAAG is gevestigd in een ingebouwd pand aan de westzijde van de Kaasmarkt
Geschiedenis

Op de kaart van SCHAGEN in de Blaeu-atlas wordt het Waaggebouw weergegeven ten Noorden
van de kerk aan de oudste haven ; ook op de andere kaarter komt dit gebouw reeds voor,
zij het zonder nadere aanduiding. Blijkens een steen met inscriptie in het tegenwoordig Waaggebouw is de Waag eerst in i 692 naar de Kaasmarkt overgebracht, welke situatie gunstiger
was ten opzichte van de nieuwe havens ten Zuiden van de stad. In 1922 is het gebouw met
Rijkssubsidie gerestaureerd, waarbij de gevel geheel nieuw werd opgetrokken.

Beschrijvin g Het gebouw, pl. XC -191, dat aanvankelijk waarschijnlijk als woonhuis gebouwd
is, bestaat uit een xviie eeuws gedeelte met een trapgevel aan de straat en een
xvilie eeuws achterhuis, dat thans als woonhuis gebezigd wordt.
In de pui van de trapgevel zijn onder de geprofileerde latei grote pakhuisdeuren mete
bovenlicht aangebracht. De direct boven de latei geplaatste gevelsteen met weegschalen is i 773 gedateerd ; wellicht zijn toen de deuren in deze verhouding aangebracht. De bovenlichten waren voor de restauratie van telkens vier. maal vier kleine
ruitjes voorzien. De slanke geveltop met acht treden aan de trapppp en en een pp ilaster
in top, is doorsneden door natuurstenen waterlijsten, die corresponderen met de
eerste en vierde treden van de trappen. Boven de vensters zijn de ontlastingsbogen
voorzien van natuurstenen blokken en een kopje als sluitsteen. Het kopje onder de
toppilaster vormt tevens de sluitsteen van een ontlastingsboog ; het vlieringluik
er onder is echter verdwenen en vervangen door een oeil-de-boeuf.
Inwendig bevat het pand beganegronds slechts een grote ruimte waarin een xvirie
eeuws weegmeesterskantoortje is ingebouwd.
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HET KOGGEHUIS, de zetel van het Ambacht van Westfriesland genaamd de
Vier Noorder Koggen, is sedert ongeveer i

800

gevestigd in het pand Westerhaven

Koggehuis

20.

Nadat het oude Koggehuis, dat ten Zuiden van de Westerhaven stond, in 1797 ten behoeve
van de vestiging van 's-Landswerf door het Comite voor de Marine gerequireerd was, werd
in datzelfde jaar een ,dubbel huis" aan de Westerhaven gekocht. Blijkens een, rekening in,
het . archief van het Ambacht is in i 800 het oude Koggehuis afgebroken en het nieuwe
gerepareerd en uitgebreid.

Geschiedenis

Het Koggehuis bestaat uit twee xviie eeuwse panden waarvoor een brede voor- Beschrijving
bouw is opgetrokken met een goed geproportionneerde sobere gevel aan de Westerhaven. De niet gelede bakstenen gevel heeft in het midden een smalle deur met eenvoudige houten omlij sting en bovenlicht; voor de deur ligt een laag bordes met
treden ter weerszij den en een eenvoudig hek, dat zich voor de gehele gevel voortzet.
De vier vensters van de begane grond en de vijf kleinere vensters der verdieping
hebben flauw gebogen strekken en ramen met later gewijzigde roedenindeling. Boven
de rechte kroonlijst staat in het midden een dakkapel in welks schuifraam de roedenindeling bewaard bleef.
De voorbouw bevat inwendig beganegronds ruimte voor vergadering en administratie en op de verdieping logeergelegenheid voor de heemraden. In het achtergedeelte is de indeling der xviie eeuwse panden deels behouden evenals de spiltrap.
In het Koggehuis wordt een houten wapenbord bewaard met zes sprekende wapens Wapenbord
binnen een gestoken omlijsting in Lodewijk xiv trant, xviiib. Van de wapens die
volkomen overschilderd zijn, is het eerste van de bovenste rij als dat van een lid
van de familie Spiegelmaker te duiden (vlg. Tolhuis Hoogkarspel), waarschij nlij k
van Jacob S. die in i 7 i 9 als Koggemeester voor het eerst voorkomt en in i 744 dij kgraaf werd in de plaats van Dirk Houttuyn, wiens wapen in het midden is voorgesteld. Het bord is daarmede gedateerd tussen i 719 en i 744.
Bank
In de hal staat een overschilderde houten bank in Lodewijk xiv-stijl, xviiib.
Zie ook addenda bladz. 270.

KERKELIJKE GEBO UWIEN
DE HERVORMDE KERK is in het noordwesten van het stadj e, op een ruim open
terrein gelegen, ten zuiden van de voormalige oudste haven. Aan de zuidoostzijde was
het kerkhof door bebouwing omzoomd, die grotendeels nog in wezen is (zie Breedstraat). De kerk beboort aan de Hervormde Gemeente, de toren is burgerlijk eigendom.

Herv. Kerk

D. B. VAN SCHOREL, Chronijk, blz. 5 en 14; Oudh. en Gest. II, blz. 403 ; DODT VAN FLENSBURG, Literatuur
Archief, IIe serie, dl. III, blz. 76 e.V. ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 73, 114 enz., II, blz. 324;
N.H. Oudheden I, blz. 44; GONNET, blz. 92; Gen. en Herald. Gedenkw. IV, blz. 86;
R. R. POST, Eigenkerken, blz. 6 5 ; K. HEERINGA, Inventaris van het Archief van het kapittel
ten Dom, Utrecht 1929—'5 i, blz. 67; Chroniek door j. OPPERDOES (zie blz. 173.
Plattegrond van Medemblik door P. UTENWAAL. Plattegrondschets door A. OLTMANS 1845 en Afbeeldingen
schets-opmeting 18 5 9, beide in de verzameling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Ets van SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland.
De kerk die oorspronkelijk aan Bonifacius, later mede aan S. Maarten gewijd was, heeft reeds Geschiedenis
om deze' redenen een oude geschiedenis. De kerk wordt in i i 18 voor het eerst vermeld (Oork.
boek St. Utrecht nr. z88), wanneer bisschop Godebald haar schenkt aan de broeders van
St. Maarten in Utrecht. In het Liber Camerae (Rechtsbronnen van de Dom te Utrecht, uitg.
Muller 1903) wordt in het 9e hoofdstuk de presentatie van Medemblik dan ook vermeld
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onder de goederen van het kapittel van de S. Maartenskerk te Utrecht. Zo is de kerk van
Medemblik een personatus in de zin van pastoorsplaats ter begeving van het kapittel (cf.
NOLET—BOEREN, blz. 198). In de kerklijsten van de Domfabriek komt Medemblik sedert de
aanvang in 13 95 voor. In 1 404 geeft Willem VI land aan de kerk tot hulp bij hare ,timmeringhe" (GONNET, Inv. reg. nr. 30). Van het toen opgerichte gebouw kan echter slechts de
toren en van het schip hoogstens in het muurwerk jets bewaard zijn gebleven, daar de stad
in i 5 i 7 door de benden van Grote Pier in brand werd gestoken waarbij de kerk zwaar leed
(HEERENGA) in i 5 23 was zij nog slechts voor de helft herbouwd (DODT, Archief, blz. 76
e.v.). In I 5 5 5 teisterde een zware brand de kerk op nieuw zozeer, dat men verlof kreeg
missen te lezen op een draagbaar altaar in de kapel van S. Antonius en men van een deel
van de bede aan de koning ontheven werd om de gevolgen van de ramp te boven te
komen.
In de xvire eeuw vinden we bij Opperdoes herstellingen vermeld, zoals het ophogen vande
vloer in 1639 en het beschieten van het gewelf in 165 8. In hetzelfde kroniekje ook wordt
vermeld hoe men eerst de torenspits in i 6 5 8 voor een deel afbrak wegens bouwvalligheid,
waarna de fabryck en meestertimmerman CORN. PIETERSZ. in 166 i het koepeltje bouwde. Langs
den omloop van de toren werd een stenen balustrade aangebracht, die door JACOB JANSZ. VAN
AMERSFOORT werd uitgevoerd. Dezelfde bron noemt nog de aanschaffing van de koperen
kronen in i 66o en het tot stand komen van het grote orgel door samenwerking van enkele
handswerkslieden in i 668-'69.
Moderne wijzigingen hebben de kerk allerminst ongemoeid gelaten. In i 86o werden beide
koren en de uitbouw aan de noordzijde afgebroken; beide beuken werden van een nieuwe
driezijdige sluiting voorzien en ter plaatse van de uitbouw werd de noordmuur van de
noordbeuk over twee traveeen in gothische trant voltooid. De muren werden bepleisterd.
In 1 902 -'04 werd de kerk opnieuw onder handen genomen. De gehele zuidelijke zijbeuksmuur werd vernieuwd; inwendig werd alle muurwerk onder de Portlandcement gezet, met
uitzondering van de schilderingen op de pijlers die sterk bijgewerkt werden.
De toren is tenslotte in de jaren 1925 -'26 onder leiding van architect van Heeswijk met rijkssubsidie gerestaureerd.

Het gebouw, fig. 44a en b, bestaat uit een forse bakstenen toren met gemetselde spits
en een driebeukig halleschip waarvan de koorsluiting nieuw is evenals de zuidbeuk,
die echter door de oorspronkelijke rechte muur aan de oostzijde gesloten wordt.
De drie schepen zijn gedekt door drie zadeldaken met vrij jonge houten tongewelven.
Toren De forse toren, fig. 44a, pl. LXXXV-i 7 8, bestaat uit drie zich weinig verjongende
geledingen, die slechts door smalle nissen verlevendigd worden naar het gangbare
xve eeuwse type in deze streek.
Materiaal Het materiaal is rode baksteen, formaat 2 i, 5 X 23, 5 x ong. 5, Io lagen 63, aan de
hoeken afgewisseld met rode zandsteenblokken die ongeveer om de vijf lagen zijn
aangewend.
Beschrijving De onderbouw van de toren die door ophoging van het terrein aanzienlijk lager is
geworden dan oorspronkelijk het geval was, heeft aan de noord- en zuidzijde brede
spitsbogige toegangen, oorspronkelijk een doorgang. Daarboven is het muurwerk
slechts doorbroken door een enkele smalle lichtspleet. De nissen hebben afgeschuinde
dagkanten door een sprong onderbroken en in de tweede geleding gevorkte montants ; in de derde geleding bevatten zij de galmgaten. De geheel gemetselde achtzij dige spits heeft een pittig silhouet door de zandstenen hogels langs de graten
en het sierlij ke oorspronkelijk rood en wit geschilderde houten koepeltje met smeedijzeren opengewerkte peer uit de xviie eeuw.
De balustrade aan de voet van de spits werd bij de restauratie in zandsteen hersteld
naar voorbeeld van enkele oude balusters die aan de zuidoostzijde gespaard waren
Beschrijving
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Fig. 44a. Medembiik. Hervormde Kerk. Doorsnede
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Fig. 44b. Medemblik. Hervormde Kerk. plattegrond, tegenwoordige toestand en plattegrond in i 86o
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bij eerdere vernieuwingen. Op de zij den van de spits, zijn ter verlichting van het
inwendige enige kleine vensters, deels in de vorm van gothische driepassen aangebracht ; de spuiers onder de grote balustrade dateren van i 92 5 .
Inwendig heeft de toren over de begane grond oorspronkelijk een gewelf gehad
waarvan de aanzetten der spitsbogige muralen nog te zien zijn. De doorgang naar
de kerk die lager was dan de beide toegangen aan noord- en zuidzijde, was door een
segmentboog gedekt. In het bovenste tweederde van de spits is een houtconstructie
aangebracht die het koepeltje schoort.
De zwaarte van het oude bakstenen muurwerk van het schip beloopt 98 --I0I Cm. Schip
Het steenformaat bedraagt aan de noordzijde en aan de aansluitende travee van de Materiaal
westelijke muur Zo, 5 a 2 i X 4.5 a 5 , I o lagen 67 ; de waterlij st bestaat daar uit rode
zandsteen. De vijfde steunbeer aan de noordzijde met enig aansluitend muurwerk,
door bouwnaden als een apartstaand gedeelte gekenmerkt, bestaat uit baksteen van
2 2,5 X 24 X ong. 5 , en is doorregen met veelvuldige lagen tufsteen ; langs de bakstenen waterlijst loopt een rood-zandstenen druiplij.st. De tegen de toren aansluitende
travee van de noordwestelijke sluitgevel vertoont rode baksteen van 21,5 a 22,5 X ong.
5 , TO lagen 5 9 en heeft eveneens een bakstenen waterlij st met rood-zandstenen druiplij st. Aan de zuidbeuk is deze muur blijkbaar herhaaldelijk beklampt of vernieuwd.
De sluiting van de zuidbeuk bestaat, voor zover na te gaan is, uit baksteen van
24 X ong. 5, I o lagen 64.
De muren worden geschoord door steunberen die op de hoeken van de zuidbeuk Beschrijving
haaks staan; aan de noordwestelijke hoek van de noordbeuk is de steunbeer overhoeks geplaatst. De aansluiting van schip en toren is onregelmatig doordat de toren
niet nauwkeurig in de as van het schip staat. De vensters die voor de benedenste
helft gedicht zijn, hebben aan de noordzijde dagkanten met een breed holprofiel en
een afschuining. Het geheel gedichte buitenste venster van de noordwestelijke sluitmuur heeft een eenvoudige afgeschuinde dagkant en gevorkte bakstenen montant;
het eveneens gedichte venster aan de torenzijde heeft een smal holprofiel.
De toegangen tot de kerk bevinden zich alien in de vernieuwde gedeelten. In de
muren zijn geen sporen van oude toegangen te vinden.
De drie beuken worden gescheiden door slanke zuilen, die achtzijdige lijstkapitelen Inwendig
dragen, pl. LXXX VI--i 79 ; de basementen zijn bij de verhoging van de vloer onzichtbaar geworden. De eenmaal-afgeschuinde scheibogen vormen flauwe spitsbogen.
Wegens de bepleistering is niets naders te constateren aangaande het ontstaan van
de bovenbouw. De kap is waarschij nlij k xviiie eeuws met uitzondering van de
moderne gedeelten boven de koorsluiting en de zuidbeuk ; voor de laatste restauratie
waren op de beschieting de jaartallen 165 8 en 1 724 te lezen.
In de verzamelingen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bevindt zich een Plattegrond-tekening van de kerk in de toestand voor het afbreken van de koren in i 86o, fig. 44b.
Vergelijkt men de tegenwoordige plattegrond van de kerk met deze tekening, dan blijkt
de muurdam tussen het noorder- en het zuiderkoor oud te zijn; de halfpijler is daar in
I 86o tegen geplaatst. De aanwezigheid van een muurrest inplaats van een pijler wijst erop
dat aanvankelijk alleen de middenbeuk van een koor was voorzien. De :noordmuur werd
later doorbroken, toen een tweede evenbreed koor aan de noordzijde werd opgetrokken.
Volgens de schets van Oltmans had men drie arkaden gemaakt op hogere zuilen dan die
van het hoofdschip met rijker geprofileerde lijstkapitelen. Een Berge] ij ke uitbreiding had
de Zuiderkerk te Enkhuizen voor 1484 ondergaan. Te Medemblik echter was men hoogst-
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waarschijnlijk uitgegaan van een pseudobasilicaal schip, welks zijbeuken, blijkens de nog
aanwezige toestand aan de zuidzijde, rechtgesloten waren. Van de noordbeuk is de westelijke
sluitmuur nog in wezen met een der steunberen die ook blijkens de op de oude fundamenten
vernieuwde toestand van de zuidzijde haaks stonden.
De vierde steunbeer van de tegenwoordige noordmuur vormt blijkens materiaal en bouwnaden een fragment van de toestand der kerk voor de laatste vergroting, toen de noordbeuk
op gelijke breedte van het middenschip werd voltooid. Wellicht bleef men in I S 23 bij deze
travee steken in de herbouw. Of de aanleg van het gehele noordkoor in de periode
I 5 I7—'23 valt te localiseren of dat men na de brand van 1 517 slechts herbouwde wat reeds
bestond moet in het midden gelaten worden. Het doorrijgen van het muurwerk met
tufsteenbanden komt in het algemeen in dit gebied in het begin van de xvie eeuw voor.
De bouwcampagne die rond 1 404 gevoerd werd is bezwaarlij kto combineren met de
driebeukig pseudobasilicale kerk zoals die bestond voor de uitbreiding met het noorderkoor ; de toren, die blijkens de plattegrond het oudste gedeelte van de kerk is, zou dan
reeds in de rive eeuw gebouwd moeten zijn. Wellicht is de toren het enige nog bestaande
gedeelte uit de periode rond 1404.
Koorhek

De kerk bezit een eenvoudig houten koorhek met slanke balustervormige spijlen,
dat thans in de noordbeuk geplaatst is. Op de kroonlijst staat een opschrift met het
jaartal 15 72, in welk jaar het hek vervaardigd kan zijn. Het opschrift luidt : ' T MISBRUYCK IN GODS KERCK ALLENGSKENS INGECOMEN IS HIER WEDEROM ANNO 15 72
AFGENOMEN.

De eiken preekstoel is met de trap en het achterschot gaaf bewaard. De zeszijdige
kuip heeft vier panelen met bijbelse voorstellingen, waarboven goed gestoken friezen
lopen met bacchantenstoeten en rolwerkornament in de trant van Colijn de Nole,
pl. LXXXVIII—i 8 5. Op de panelen is door een wat minder vaardige hand de
geschiedenis van Judith en Holofernes weergegeven pl. LXXXIX—i 8 8. Op het
deurtje ziet men de gevangenschap van Achior (Jud. vi : 7), op de overige panelen
de bekende scenes van de maaltijd, de moord en de achtervolging van de Assyrische
troepen (Jud. xII : xv). Volgens het ornament van de friezen moet de preekstoel
ongeveer I S 6o gedateerd worden. Het trapj e moet j onger zij n en kan in de loop van
de xvlie eeuw toegevoegd zijn.
Doophek Van het doophek met getorste spij ltj es, xvir, is de zuidzijde nog oorspronkelijk werk,
de opstelling schijnt gewijzigd. Tussen de noordelijke reeks kolommen in de kerk
heeft men een ander gedeelte van het spijlenfries verwerkt tot afscheiding tussen
preek- en wandelkerk.
Koper Aan de preekstoel is een koperen lezenaar, xvllb, bevestigd, een sierlijke doopbekkenhouder met schaal, een zandloperhouder en een kaarsenarm, alles XVII.
Op het doophek staan twee doopbogen met het wapen van Medemblik in
Lodewijk xv ornament, XVIIIC.
Orgel Het orgel, pl. LXXX VIII—i 83, dat volgens een opschrift bij het klavier in 1 668 -'71
door P. BAKKER, organist gemaakt zou zijn, is in de xvllle eeuw ingrijpend gewijzigd.
Van de oude kas die volgens de Chroniek van OPPERDOES door JAN MEEGH gedecoreerd is, bleef alleen de bekroning over. Het overige decoratieve werk is midden
xvllle eeuws, het pijp-werk is door CHR. BATZ in 1785 vernieuwd, in welke tijd ook
de borstwering ter weerszijden van het rugpositief ontstaan kan zijn.
Banken Aan de oostzijde is in de kerk een herenbank geplaatst met getoogde paneeltjes in
het rugbeschot en gesneden bekroningen op de deurt j es, xviib. Voorts bezit de kerk
zeven blokken banken met eenvoudig raam- en paneelwerk, xvll.
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Tegen de westelij ke muur van het noorderpand is in i 88o een koperen memorieplaat
bevestigd ter nagedachtenis aan LORD GEORG MURRAY I 760, Wiens graf oorspronkelij k in het koor van de middenbeuk lag, doch door het verkleinen van de kerk buiten
kwam te liggen. Zijn ruitvormig wapenbord draagt de zestien kwartieren van het
wapen van de Dukes of Athole en de spreuk TOUT PREST.
Op de pijlers van de kerk zijn aan de zijde van het middenschip grote rolwerk- en
vruchtornament-cartouches geschilderd als omlij sting van teksten; een en ander is
bij de restauratie in 1902 sterk vernieuwd. In een der cartouches is het jaartal i 6oz
vermeld.
In de vensters van de zuiderbeuk zijn een zestal gebrandschilderde glazen gevat
waaraan er vijf oud zijn; het zesde memoreert de restauratie van 1902—'04 bij Welke
gelegenheid de vijf andere glazen hersteld werden en de namen op grond van archivalische gegevens werden aangevuld.

tekende in 1845 de schenkers der vensters in de beide koren op. Voor het zuidelijk
koor geeft hij van noord naar zuid : Haarlem 669, Amsterdam i 670, Hoorn i 670, Enkhuizen 1670, Dijkgraaf Noorderkoggen 1670, Weesmeesters, I. van der Wolff, oud-burgemeester van Medemblik 1669 ; voor het noorderkoor : Vroedschap Medemblik i 669, een niet
nader genoemd College en Purmerend.
OLTMANS

i . Het meest oostelijke glas werd in 1 670 geschonken door de stad Monnikendam,
welks wapen en naam onder dat van Medemblik, in het glas is vermeld.
2. Het tweede glas vermeldt in een opschrift: DE DIACONIE DER GEREFORMEERDE
KERKE ALHIER 1670. In de benedenste helft is in grisaille de geschiedenis van het
Penningske der Weduwe uitgebeeld (Luc. 21: 3) met de datum 1670, in het midden
ziet men de gekleurde wapens der diakenen van dat jaar: P. de Jongh, Jan Schellinger,
A. de Man, O. Lakeman, D. Slicker (dit wapen werd vernieuwd), A. Flodrop.
3. Het derde glas is modern.
4. Het vierde glas, pl. LXXXVIII—i 84, werd geschonken door het Rijn-schippersgilde
in 1671, en geeft grotendeels in grisaille met bier en daar dunne kleuren een voorstelling van de Arke Noachs, geflankeerd door de wapens van P. C. Boeiermans,
M. Claes, Aerjaens en Meyser in weelderige cartouches gevat; onderaan een gezicht
op Medemblik. Het glas dat in de loop der tijden zeer verwaarloosd was, is in
1902—'05 gerestaureerd, zodat de voorstelling weer herkenbaar is.
5 . Het vijfde glas is fel gekleurd en was voor de restauratie zeer beschadigd. Het
schijnt door Burgemeester en Kerkmeesters van 1709 geschonken te zijn, wier wapens
afgebeeld zijn. Het opschrift is echter niet duidelijk meer. Onder de troon van de
Stedemaagd is het glas gemerkt: S. V. D. MEULEN FECIT IN A ° 1 709 (zie w. BOGTMAN, Nederlandsche glasschilders, 1944 blz. ioi).

Een tekening van een niet uitgevoerd ontwerp berust in de Prov. Atlas te Haarlem; de
namen luiden daar : Jan Dirkz. Spigelmaker, D. Houttuyn, Dirk de Zee, Jan Schellinger,
G. van Wallendal, Iosias Cos.
6. Het zesde glas draagt in het midden het stadswapen met ANNO I68I, geflankeerd
door de wapens van de schenkers, t.w. J. HAY, M. NIC. BROUWER, J. DONCKER, J. VAN
BERGH, NIC. RIJCKEN, VECHTER, V. D. WOLF, J. BACK, M. K. WALLENDAL. Geheel
beneden een sterk gerestaureerde voorstelling van Salomo's Rechtspraak.

Memoriebord
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In de kerk .hangen een aantal forse koperen lichtkronen t.w. twee zestienarmige
en een 24 armige, die volgens OPPERDOES in 166o geschonken zijn; iets ouder kunnen
de drie kleine zijn, t.w. een met vier armen en twee driearmige.
Klokken In de toren hangen drie klokken, waarvan de oudste als poortklok diende en een
diameter van I,2 5 m heeft; het opschrift luidt : SUNTE PIETER IS MIN NAEM TOT GODES
Kronen

DIENST BEN ICK BEQUAEM DEN LEVENDIGEN ROEP ICK DEN DOODEN OVERLUDE ICK,

1636. EVERARDUS SPLINTER ME FECIT ENCHUSAE. De twee andere zijn Hemony
klokken, groot I, 8 8 en i, o diameter en dragen als opschrift : , EXTENSIS URBIS

ANNO

MEDEMLECAE MOENIIS CIVIUMQUE ACCRESCENTE FREQUENTIA EX DECRETO MAGISTRATUS. ANNO DOMINI MDCXLIX IN .HANC FORMAM ME REDEGUNT F. ET P. HEMONY ZUTPHANIAE"

en „LAUDATE DOMINUM CYMBALIS BENE SONANTIBUS F. ET P. HEMONY ME FEC.
1649".

z.UTPHANIAE A °
Luth. Kerk
Koper
R.K. Kerk

DE EVANGELISCH LUTHERSE KERK aan de Westerhaven bezit een een-

voudige koperen lezenaar en twee koperen kronen

xVIIB-XVIIIA.

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit de volgende zilveren voorwerpen:

een kleine gladde vergulde ciborie, hoog z 5 , merk onduidelijk, XVIIA;
een doopschaal met gedreven rand en gegraveerde voorstelling van de doop z6 X 33;
merken : Amsterdam, jaarletterHvan 166o, meesterteken van J. Bogaert, FREDERIKS
nr. 191;
Ampullen twee ampullen met knorren en parelrand langs het oor; merken : Holland, Alkmaar,
jaarletter z van 1 68 6 of 17 I o, meesterteken w. H. ;
Schaaltje een schaaltj e met gedreven geometrisch motief in het bakje, pl. CXXIII-26o, hoog io,
diameter II, xvIb-xvIIa, merk een kannetje; FREDERIKS nr. 3 ; vgl. VOET, Haarlem
blz. 125, nr.. I;
Kandelaars vier kandelaars, hoog 42, van het bekende Amsterdams type; merken : Amsterdam,
jaarletter H van 166o, meesterteken van J. Bogaert;
twee fraaie , kandelaars, pl. CXXXII-2 8o, hoog 3 2 ; merken : Holland, Amsterdam,
jaarletter b van 1664, meesterteken van J. Bogaert;
twee kandelaars, pl. CXXV-264, hoog 39 ; merken : Holland, Amsterdam, jaarletter H
van 1 742, meesterteken van Hendrik Kramer, VOET z 8 5 .
Tien koperen kandelaars met bolvormige steel, xvii.
Ciborie

Doopschaal

GEBOUVEN VAN LIEFDADIGHEID
Weeshuis

HET GEREF. WEESHUIS is gevestigd in een sterk gewijzigd, in oorsprong laatmiddeleeuws gebouw ten zuidwesten van de kerk gelegen en toegankelijk door een
poortgebouw aan de Torenstraat. Het gebouw dient thans tot Oudeliedenhuis en
wordt beheerd door een College van Voogden.

Literatuur D. B. VAN SCHOREL, Chronij k, blz. 45 7 ; OPPERDOES, Chroniek.
Geschiedenis De berichten over dit gebouw zijn schaars. Opperdoes deelt mede,

dat het in i S 75 gebouwd
werd en dat de Prins van Oranje in z S 76 de goederen van de Conventen, aan het nieuwe
Weeshuis gaf. De Jigging van het gebouw doet vermoeden dat ook een deel van de oude
kloostergebouwen behouden zijn gebleven. Stellige berichten worden alleen gevonden betreffende het maken van een nieuwe Regentenkamer met goudleer bespannen en de toegangs
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deur met stoep, alles in 1762. Een tekening in de verzameling van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg geeft een verbouwing weer die waarschijnlijk niet is uitgevoerd: zij geeft
echter ook de oude toestand weer in afwijkende kleur, zodat de tekening als document voor
de bouwgeschiedenis kan dienen. In 1923 zijn zowel uit- als inwendig belangrijke herstellingen
uitgevoerd. De gevel aan de hofzijde werd toen in de xviiie eeuwse trant gewijzigd; alle
vensters op de verdieping, benevens de kroonlijst.en het midden-risaliet boven de deur werden
aangebracht, aan de noordzijde werden vensters toegevoegd; het..inwendige werd totaal gewijzigd. De regentenkamer, die voor de verbouwing beganegronds in het hoofdgebouw was,
werd opgeofferd; het goudleer werd in een vertrek tegen de oostgevel op de verdieping aangebracht. De kelders die met kruisgewelven gedekt waren en door pijlers in twee beuken
gedeeld werden, zijn door recente moderniseringen tot keukens en stookgelegenheid zo sterk
verbouwd, dat ook daar de oude toestand niet meer te herkennen valt. In 1930 werd tegen
de westzijde een geheel nieuwe vleugel opgetrokken.

Het gebouw bestaat uit een rechthoekige oost—westwaarts gerichte vleugel die met Beschrijving
de korte zijde een tiental meters achter de rooilij n van de Torenstraat staat. De ingang
is in het midden van de zuidelij ke gevel gelegen aan een binnenplaats, die bereikbaar
is door een poortgebouw aan de Torenstraat.
Herhaalde wijzigingen en de bepleistering der muren bemoeilijken in hoge mate een
nadere bestudering. De noordmuur van het hoofdgebouw is met uitzondering van
de twee meeste oostelijke traveeen 71 dik. De kelder die blijkens een rapport in het
archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1923 over enkele traveeen
nog kruisgewelven had, neerkomend op zandstenen kolommen met kapitelen, vormt
met de noordmuur het oudste deel waarvan het ontstaan nog in late middeleeuwen
gezocht moet worden.
In 1923 bevatte het hoofdgebouw op elke verdieping een grote zaal. De tweede balk - Inwendig
laag wordt door de kapspanten in tien traveeen gedeeld; de gesneden sleutelstukken
onder de trekbalken die aan de oostzijde op de zolder te zien zijn en tot voor kort
in vertrekken tegen de voorgevel zichtbaar waren, dateren respectievelijk uit het
einde van de xvie eeuw en uit de xviie eeuw. In een vertrek op de eerste verdieping
aan de oostzijde, dat thans als regentenkamer is ingericht, is in 1925 het goudleer
opgespannen, dat in i 762 volgens D. B. VAN SCHOREL uit.Duitsland was overgebracht.
De sierlijke ingangspartij, pl. XCIII—i 97, die eveneens uit z 762 dateert, bestaat Ingang
uit een deuromlijsting met rocaille-ornament en consoles onder de kroonlij st van de
deur. Het kalf, de deuren en het bovenlicht waarin een lantaren is gevat, zijn weelderig
versierd met dergelij ke ornament. Voor de deur een hardstenen stoep van vier treden
met ij zeren leuningen. Links naast de deur is in een kleine nis met Lodewijk xv
ornament een pomp aangebracht. Boven de ingang van de nieuwe westelij ke vleugel
is een Steen met i 647 gemetseld. In de gepleisterde oostgevel staat een Steen met .het
gekroonde stadswapen tussen twee leeuwen, XVII.
Aan de Torenstraat is in z 78 5 blij kens een jaartal in de kroonlij st een bakstenen poort- Poort g ebouw
gebouw opgetrokken met een hardstenen classicistische facade waarin op de verdieping een naief uitgevoerd relief is gevat met de voorstelling van vier weeskinderen.
De gevel bestaat uit twee verdiepingen ieder afgesloten door een eenvoudige kroonlij st met flunk overstek en is geleed door een middenrisaliet dat gevormd wordt door
geblokte pilasters. Op de kroonlijst een zandstenen opzetstuk voorstellende twee
leeuwen met het gekroonde stadswapen. Aan de hofzijde heeft het poortgebouwtj e
een in 1941 gerestaureerde bakstenen ingezwenkte halsgevel.
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Het Weeshuis bezit enige schilderijen op paneel van middelmatige kwaliteit met
bijbelse voorstellingen waarvan de compositie aan prenten van Van Mander is
ontleend, Haarlemse School xvliA : Prediking van Johannes de Dooper 103 X 142;
Ontmoeting van David en Abigael 103 X 109 ; Jozef dromen vertellend i I 8 X 2 I 7
benevens verkleinde copieen van dezen.
Portret van Willem van Oranj e, Iconografia Batava, 9094, 5 6.
Zilver Voorts vier zilveren zegelstempels van de stad, xvii ; een zegelstempel XIXA, twee
bodetekens xvii, en een schuttersketen waaraan een vogeltje en plaatje met het
stadswapen en een voorstelling van St. Joris, xvi—xvii, alles of komstig van het Raadhuis en door de regenten verworven uit de veiling op iz juni 1 9 28 bij J. Schulman
Amsterdam, nrs. 1203, 1210 (vlg. L. PH. C. VAN DEN BERGH,Beschrijving der vroegere
Nederlandse gemeentezegels in het Rijksarchief, 1878, blz. 67).

schilderijen

Vrijwoningen

In een smalle zijstraat, aan de noordzijde van de Breedstraat staat een rij schilderachtige VRI J WONINGEN, xviii, beheerd door de z.g. Geref. Gasthuisvoogden.

WOON EN PAKHUIZEN
Bij de beschrijving der woonhuizen gelden dezelfde regels als bij Enkhuizen gegeven
zijn.
Achterom Achterom i i heeft een forse trapgevel met toppilasters, xvii ; de pui is verminkt.
Achterom hoek Koggesteeg is een pand met een lage brede gevel xvii, dat sedert
het Koggehuis aan de Westerhaven is gevestigd, als woonhuis van de Molenmaker
van de „Vier Noorder Koggen" dienst deed.
Achterom 3 2 heeft een trapgevel xvii, van drie treden met een toppilaster; het
muurwerk is gepleisterd, evenals dat van het ongenummerde pand ernaast, welks
trapgevel afgewolfd is.
Begijnhof Begijnhof 19 heeft een eenvoudige ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen, kuifstuk, XVIIIB.
Breedstraat Breedstraat 20 heeft een geheel gepleisterde topgevel, xvii.
Breedstraat 22 heeft een trapgevel met een lange toppilaster op kopj e, xvii, doch is
eveneens gepleisterd. De achtertoppen van deze panden zijn vrij gaaf en vormen een
gedeelte van de aaneengesloten bebouwing rond de zuidoostzijde van het kerkhof
van de Hervormde Kerk. .
Nieuwstraat De Nieuwstraat is gebouwd langs de waterloop waaraan de stad hoogstwaarschijnlijk
zijn ontstaan to danken heeft gehad. Door de demping van het vrij brede water is de
samenhang tussen de beide gevelwanden van de straat verloren gegaan. Tussen de
bescheiden bebouwing uit het vervaltijdperk van het stadje, rijzen aan de westzijde
enkele goede xviie en xviiie eeuwse gevels op.
Nieuwstraat 6y , heeft een regelmatige brede trapgevel, xviii ; de zeven treden zijn
gedekt door natuurstenen platen; de top is verminkt, de pui xixA gewijzigd.
Nieuwstraat 26, pl. XC —i 90, een kwistig versierde hoge trapgevel, wordt ten onrechte wel Koggehuis genoemd, wegens het wapen der Vier Noorder Koggen,
dat boven de deur is geplaatst. Er zijn evenwel geen historische aanwijzingen dat het
waterschap bier gezeteld heeft - (zie Koggehuis). De tot voor kort geheel gesausde
gevel, is levendig versierd met even uitstekende kant, strek-, en negblokken en in het
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vlak van het metselwerk liggende natuurstenen speklagen. Tussen de verdiepingen en
op de treden lopen geprofileerde lijsten. De vensters worden gedekt door waaier-vormige strekken met natuurstenen blokken, en gebeeldhouwde sluitstenen. In de pui
ontbreken de speklagen; de vensters die later vergroot zijn, zijn niettemin gedekt door
dergelijke waaiervormige strekken met natuurstenen blokken, als op de verdieping en
in de top van de gevel. Het cartouche met het wapen der vier Noorder Koggen in vroeg
xviie eeuwse voluten gevat, is boven de deur op gelijke hoogte met de bovendorpels
van de vensters geplaatst, zodat de omlijsting van het halfcirkelvormige bovenlicht
der deur door een strook metselwerk hiervan gescheiden is. Ook de onderdelen van
de natuurstenen deurposten, die met uitgegrond balustervormige ornament versierd
zijn, zijn door baksteenmetselwerk onderbroken, om de deuromlijsting de gewenste
hoogte to geven. De strekken boven de vensters en het cartouche boven de deur
kunnen de plaats van het vroegere fries hebben ingenomen, waarvan alleen de i 613
gedateerde hoekstenen met leeuwenmaskers ter plaatse bleven. In de top staat een
aldaar enigszins verdwaalde derde maskersteen, die wellicht ook uit het puifries
afkomstig is.
Wellicht houdt deze wijziging verband met het afbreken in 1 797 van het oude Koggehuis
aan de zuidzijde van de Westerhaven, waarvan dan het cartouche omstreeks die datum hier
geplaatst zou kunnen zijn. De pui met de grote ruiten in de vensters kan omstreeks i 800 zijn
gemaakt. In 19 5 3 is de geveltop nieuw opgemetseld.

Op de verdieping en in de top zijn alle vensters gedekt door strekken met blokken
waarvan de middelste steeds levendig is behakt met maskers ; die van het vlieringluik
doet tevens dienst als kopje onder de lange geblokte toppilaster. Tussen de vensters
van de eerste verdieping een gevelsteen met een Caritasvoorstelling. Op alle verdiepingen eenvoudige sierankers. Inwendig is het pand behoudens de kap sterk gewijzigd; ook de achtergevel is nieuw.
Nieuwstraat 40, pl. XCII—i 94, heeft een trapgevel met verdieping XVIIA. De
gevel is versierd met kant- en boogblokken, natuurstenen waterlij step en dekplaten, en
een geblokte toppilaster op kopje, bekroond door een schildhoudende leeuw. Boven
de vensters der verdieping en het zoldervenster zijn halfcirkelvormige ontlastingsbogen gemetseld met een kopje als sluitsteen. Het kopje onder de toppilaster vormt
het midden van de strek boven het vlieringluik.
Nieuwstraat 48 heeft een vrij sobere rijzige trapgevel met verdieping, XVIIA. Natuursteen is alleen toegepast voor de dekplaten der treden en als blokken en kopjes in de
bogen, die in het midden van elke verdieping de vensters overspannen hebben. Op de
hoofdverdieping is het drielichtkozijn dat door de brede flauwe boog gedekt moet
zijn geweest, vervangen door twee vierkante vensters. Het vlieringvenster is verlaagd. Eenvoudige sierankers.
Nieuwstraat 5 8, heeft een eenvoudige trapgevel zonder verdieping, welks brede verhoudingen een latere datering wettigen, XVIIB of xvIII. In de top een pilaster op kopj e.
De gevel is in 195 I nieuw opgemetseld. De vensters die regelmatig ter weerszij den
van in het midden geplaatst deur en zolderluik staan, zijn tussen eenvoudige rollagen
in het metselwerk gevat. Voor de beganegrondse vensters een luifel op aardig geprofileerde wangstukken, xvmmm.
Nieuwstraat 68 heeft een gevel met verdieping, en bekroond door een gedrukte ingezwenkte halsvormige top, zodat de beide zoldervensters in een schijnverdieping
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gevat zijn. De top is versierd door forse natuurstenen aanzetkrullen, met natuurstenen deklijst en dergelijk gezwenkt kuifstuk, alles in Lodewijk xv-vormen. Op de
lambrequins onder de aanzetkrullen is de gevel gedateerd i 783.
Oosterhaven Oosterhaven 21 bezit een gesneden deur in Lodewijk xiv-stijl, xviiia, pl. LXXXIX18 q. Tegen de zijgevel aan de Kromhoutsteeg staan twee stoeppalen, xvii.
Oosterhaven 22, heeft een gewijzigde gevel, xvii, met trapvormige beeindiging,
waarvan de top verloren is en vervangen door een puntvormige beeindiging met
vlechtingen. Boven de gepleisterde pui rust de gevel op een geprofileerde puibalk.
De verdieping wordt gemarkeerd door bakstenen waterslagen, die oorspronkelijk
wellicht een breed fries gevormd hebben; de benedenste lij st loopt thans te niet
tegen de vensters ter weerszijden van het zolderluik.
Oosterhaven z6 heeft een trapgevel van zeven treden zonder verdieping, XVIIA. De
dekplaten op de treden en de waterlijsten zijn van natuursteen, evenals de blokken
in de ontlastingsbogen boven de beide vensters der zolderverdieping. De lange toppilaster rust op een voluutvormige console boven het vlieringvenster en is geflankeerd
door twee natuurstenen voluten tegen het vrije gedeelte.
Oosterhaven 27 heeft een lage gepleisterde trapgevel met toppilaster.
Oosterhaven 3 I, thans dubbel pand, met rechte kroonlij St en van vroeg xixe eeuwse
vensters voorzien. In het smalle linkerdeel staan drie grote gevelstenen met de allegorieen van Geloof en Hoop en de voorstelling van een klok. In het metselwerk
van het bredere rechterdeel zijn de gekoppelde ontlastingsbogen boven de oorspronkelijke vensters te zien.
Oosterhaven 3 9, heeft een gepleisterde lage trapgevel van vijf vrij grote treden doorsneden door waterslagen en met een toppilaster op kopje. Jaartalankers vormen het
bouwjaar I 5 91 ; inwendig balken met korbeels en sleutelstukken.
Oosterhaven 44 gecombineerd woon- en pakhuis met gehavende gevel, blijkens jaartallen in 1656 gebouwd. De gevel wordt gedragen op een gesneden puibalk waarin
dit jaartal verwerkt is. Daarboven een fries doorbroken door een hijsluik in de volledige eerste verdieping. Blijkens de tegen dit kozijn met een kleine voluut uitlopende natuurstenen lijst, is het kozijn niet aan een latere wijziging te danken. In het
fries staan vier gevelstenen : twee met een varend zeilschip, een met het wapen van
Medemblik en een met wapen met een bebladerde boom. De verdieping die doorregen
is met twee natuurstenen banden, vertoont boven de brede vensters en het luik
twee segment- en een halfcirkelboog met maskersluitstenen en blokken, aansluitend bij
de bovenste band. In de boogtrommels boven de vensters zijn voluutvormige vulstukken; in die boven het luik is later een festoen onderst boven geplaatst, waarschij nlij k van de afgebroken top afkomstig. De beeindiging van de gevel is thans
trapeziumvormig met vlechtingen en bevat nog een gevelsteen met het jaartal 165 6.
Tuinstraat De Tuinstraat wend blijkens opdrachtbrieven in het Stedelijk Archief (nr. 263 der
inventaris) in 1621 aangelegd.
Tuinstraat 24 heeft een puntgevel van het vroege type met klimmende pilasters en
kan dus kort na i6zi gebouwd zijn. De kanten van de top schijnen gemoderniseerd
te zijn, de pilasters bleven gaaf en worden door schroefvormige pinakels beeindigd;
boven het venster een ontlastingsboog.
Vooreiland Het Vooreiland kan eerst na het graven van de eilandshaven in 163 2 bebouwd zijn
geworden.
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Vooreiland i5 heeft een bakstenen trapgevel xviib, waarvan de beeindiging van de
top door een houten schot is vervangen. Het fries en de volledige verdieping worden
door natuurstenen lij sten gescheiden; op de treden der top natuurstenen dekplaten.
Boven de beide vensters der verdieping zijn halfcirkelvormige geblokte ontlastingsbogen met een maskersluitsteen geslagen. Vijf eenvoudige sierankers. De achtergevel van gele Steen met rode vlechtingen is gaaf bewaard. Terzijde een aanbouw
met lessenaarsdak, in welks gevel oude onderdelen verwerkt zijn.
Vooreiland io -i 2 vormen een drietal trapgevels, xviib, pl. XCI -192, die slechts
door het aanbrengen van latere kozijnen enige wijziging hebben ondergaan. De drie
bijna gelijke toppen zijn geheel doorregen met natuurstenen banden en waterslagen
die met de dekplaat van de derde en vijfde trede corresponderen. In het fries staan
verschillende gevelstenen met de voorstelling van schepen en allegorische figuren.
De vensters op de verdieping van de nummers i i en I2 en alle drie de toppen zijn
gedekt door geblokte bogen met maskersluitstenen en aansluitend op een der natuurstenen banden; de sluitsteen boven het zoldervenster dient tevens als console onder
de toppilaster, die alleen aan de middelste top verloren is gegaan. Op de gevels eenvoudige sierankers.
Alleen van nr. i i is de achtergevel van gele baksteen met rode vlechtingen gaaf bewaard.
Vooreiland 22, pl. XCIII-i96, bezit de enige gevel in het stadje in Lodewijk xivstij 1. De smalle gevel is met uitzondering van de hardstenen plint uit baksteen opgetrokken. De vensters van de hoge beganegrond en de vierkante vensters op de verdieping zijn door roeden in kleine ruiten verdeeld. De zeer hoge smalle ingangspartij
is met het venster erboven door een houten omlij sting geaccentueerd, die terzij de van
het venster gesneden klauwstukken vormt. Naast het zolderluik twee cirkelvormige
vensters met sierlijke omlijstingen. De gevel wordt bekroond door een forse gezwenkte lijst met halfcirkelvormig kuifstuk, waarin het bouwjaar A° 1728 wordt
vermeld en het wapen Veen tussen acanthusranken is gevat. Ter weerszijden op de
kroonlij St siervazen.
Naast een moderne aanbouw die tegen het pand is opgetrokken, staat een eenvoudig
poortje met natuurstenen segmentvormige bekroning waarin, evenals in het pand
Voorhaven 22 het wapen Veen is gevat, xviii.
De Westerhaven bewaart een aaneengesloten serie eenvoudige trapgevels benevens
enige deftige late woonhuizen, pl. XCI-i 93 .
Westerhaven i, het sobere bakstenen hoekpand, midden xviiie eeuw, met de ingezwenkte halsgevel heeft aan alle vensters van de voorgevel evenals aan de zijgevel
langs de Nieuwstraat de roeden behouden. De zijgevel is gepleisterd; aan de voorgevel een stoep met ijzeren hek.
Westerhaven io, I I en i 2 hebben waarschij nlij k aanvankelijk gelijke gevels gehad.
De geheel bakstenen toppen vertonen natuurstenen dekplaten op de treden en een
console onder de toppilaster. De nummers i i en i 2 hebben de eenvoudige puibalk
behouden; van nr. i 2 is de top later afgewolfd.
Westerhaven i 3/14, pl. XCII- i 9 5 , vormen smalle tweelingtrapgevels, verlevendigd door natuurstenen hoek- en boogblokken en dekplaten. Boven de herstelde puien
loopt een glad fries tussen bakstenen lijsten; in de top een pilaster op console. De
panden zij n in 1950 hersteld bij Welke gelegenheid in het pand nr. i o een oorspronkelij k zeslichtsbinnenkozijn tevoorschijn kwam en hersteld wend.
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Westerhaven 16 heeft een door pleistering mishandelde gevel, in welks strekken
boven de vensters gebeeldhouwde kopjes, xvii, bewaard zijn, die kennelijk als portretten bedoeld zijn.
Westerhaven 17, dubbel woonhuis met een brede gevel dat omstreeks i 8 20 ontstaan
kan zijn. De ingangspartij in het midden is sober omlijst en van een snijraam met
lantaren voorzien; de strekken boven de grote vensters zijn flauw gebogen. Voor het
pand en op de stoep een hek uit de bouwtijd. Tot voor kort bevatte het huis een
sierlijke wandkast met Lodewijk xv motieven. In 195 2 is deze naar het Kasteel
Wisch onder Terborg overgebracht.
Westerhaven 20, zie Koggehuis.
Westerhaven 25, temidden van deze woonhuizen staat een boerderij, vrijwel onopgemerkt doordat de voorgevel met de belendende panden straatwand vormt. Op de
deur zijn de jaartallen I 8 5 I, I 892 en 1 93 7 vermeld, waarvan het eerste jaartal de
herbouw kan aangeven. De deur en de in Lodewijk xv-trant gesneden consoles
(neo Lodewijk xv ?) stammen dan uit lien tijd. Zij is volgens het Westfriese type
opgetrokken met een hooivierkant in het midden. De stal wordt 's zomers nog
naar oude gewoonte in deze streek met aardewerk, koper en kleden opgesierd.
Westerhaven 3 o, bakstenen tweelingtrapgevels met geblokte ontlastingsbogen en
natuurstenen dekplaten op de treden, ongeveer gelijk aan de gevel Vooreiland 15 ,
XVIIA. De toppen zij n in 195 I hersteld.
In architectonisch onbelangrijke panden aan de I-loge Steeg en aan het Ooievaarsgat
worden enkele goed gebeeldhouwde gevelstenen bewaard met de voorstelling van
varende schepen, vgl. Oosterhaven 3 i.
Molen

Aan de oostzijde buiten de stad staat de buiten gebruik gestelde karakteristiek
Noordhollandse POLDERMOLEN van de Braakpolder, die in 1631 werd drooggelegd. De achtkante bovenkruier heeft een houten onderstuk en een rietgedekt
tussen- en bovenstuk; het malen geschiedde door middel van een vijzel; de molen
heeft geen spruiten.

MIDWOUD
In de moderne HERVORMDE KERK, die in 1868 ter vervanging van een eenschepig driezijdig gesloten gothisch kerkgebouw met een houten dakruiter werd
Preekstoel en opgetrokken, staat een preekstoel in welks kuip oude onderdelen, XVIIB, zijn verlezenaar
werkt, waarop wapens met huismerken, dieren, voorwerpen en de volgende initialen:
T.C.M. ; D°. C. Y. ; A. C. N. (zie Gen. en Her. Ged. iv, blz. 129). Op het doophek een
houten lezenaar met opschrift : MIDWOUD ANNO 1 697 en een wapen met een Vogel
tussen halmen, door putti gehouden.
Herv. Kerk

OOSTWOUD
HERVORMDE KERK is een in 175 3, wellicht ter plaatse ever oudere kerk,
opgetrokken, thans zwaar met klimop begroeid eenschepig georienteerd gebouw
met vijfzijdige koorsluiting, waaraan in het einde der negentiende eeuw een noordelij ke uitbouw, eveneens vijfzijdig gesloten, is toegevoegd. Boven de westgevel

Herv. Kerk DE
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staat een dakruiter. In de zuid-oostgevel is een steen ingemetseld met inscriptie:
HENDRIK BACKER ZOON VAN PETRUS BACKER PREDIKANT ALHIER HEEFT AAN DIT

5 3 . Het muurwerk dat door
gezwenkte steunberen geschoord wordt en spitsbogige vensters bevat, bestaat uit
baksteen van 22,5 X 4 4,5 ; I o lagen 5 3 in kruisverband gemetseld.
De zwart gelakte preekstoel die eertijds tegen de koorsluiting was opgesteld is
met vrij grove kussenpanelen versierd, xVIId. Aan de voet is een koperen doopbekkenarm met bekken bevestigd, xvii.
Op het doophek staat een koperen lezenaar, xviii.
Voorts bezit de kerk een psalmbordje met Lodewijk xv decoratie en datum i 769.
In de toren hangt een klok, hoog 99, diameter I I 5 , met fraai ornament en het opschrift : ARIAN HERBITSEN, SIMEN ARIANSEN, MERTEN IANSONS, CORNELIS SIMSEN OOM,
JAN CORNELISSEN, CANLUF ISBRANSEN, ANNO 1616. SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA
NOS. HENRICUS NIEMAN ME FECIT ENCHUSAE Gen. en Herald. Gedenkw. Iv, blz. 246).
GEBOUW DE EERSTE STEEN GELEGD, DEN 30 MAY 17

-

Verschillende hoeven aan het Westeinde bezitten oude tegelschouwen, meest xix.

Preekstoel

Lezenaar
Psalmbordje
Klok

Tegelschouwen

NIBBIKSWOUD
HAUWERT
DE HERVORMDE KERK, oorspronkelijk aan de H. Nicolaas gewijd, is vrij gelegen op een ruim enigszins verhoogd kerkhof. De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente met uitzondering van de toren, die burgerlijk eigendom is.

Herv. Kerk

Oudh. en Gest. II, blz. 447 ; N.H. Oudh. I, blz. 5 3 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 76 ; Gen. en Literatuur
en Herald. Gedenkw. Iii, blz. 260;
Afbeelding
ETS door ZEEMAN In BRUIN'S Arkadia tg. blz. 222.

De historische gegevens beperken zich tot een vermelding in de Domrekeningen Geschiedenis en
in 1 395 . Het bijna geheel gecemente gebouw, fig. 4y, dat uit een eenbeukig schip Beschrijving
met rechtgesloten koor, twee lagere dwarspanden en een slank voorgebouwd torent j e
bestaat, is evenwel in geen der onderdelen ouder dan het midden van de i 5 e eeuw.
De toren bestaat uit baksteen van 23 X 5 5 '5 , hogerop 2 I X 4, 5 5 , I o lagen 69,5 en in Materiaal
de bovenste geleding 20 X 4, 5 , I o lagen 5 8 . De ongepleisterde oostwand die Toren
van het inwendige der kerk uit te
bestuderen is, vertoont gedichte
openingen die met een Bremerstenen latei gedekt zijn en waarboven een zaagtandlijst loopt.
Ook de gedichte westelij ke doorgang vertoont een Bremerstenen
latei in het inwendige. Tegen de
oostzijde zijn later twee zware
steunberen gemetseld, waarschijnlijk om overhellen naar
deze zij e te voorkomen.
Fig. 45. Hauwert. Herv. Kerk
—

—
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Aan de ongepleisterde noord- en oostzijde van het koor meet de baksteen 22 X 5,
10 lagen 62,6. In het inwendige van het noorderdwarspand 22 X 4, 5 , io lagen 6o;
in het zuiderpand 22 X 5 . De muurdikte varieert van 46 in de noordelijke aanbouw
en 48 in het koor tot 5 5 a 6i in het zuiderdwarspand en 5 6 in het schip welks zuidmuur zelfs 6o dik is.
De muren van schip en koor zijn niet door steunberen geschoord. De vrij gave
noordzijde van het koor en de rechte oostelijke sluiting hebben een plint en een
flinke versnijding. Het venster in de oostwand is gedicht en wordt geflankeerd door
twee kleine rondboognissen met tweemaal afgeschuind profiel en vorktracering.
De vensters aan de noordzijde zijn eenvoudig afgeschuind ; alle overige vensters
zijn gewijzigd.
Inwendig Inwendig is te constateren dat het muurwerk ongeveer 42 cm. verhoogd is, hetgeen
blijkens de vorm van de kap reeds in de xviie eeuw moet hebben plaats gevonden.
Een oudere trekbalk aan de westzijde en een moet tegen de koorsluiting, duiden de
plaats van de oude bekapping aan.
Het zuidelijk dwarspand, dat thans door schotwerk van het inwendige van de kerk
is gescheiden, is ongewijzigd gebleven en heeft daardoor de oude kap en een trekbalk met gesneden sleutelstukken behouden; om het venster is de versnijding van
het muurwerk rechthoekig omgevoerd.
Het noordelijk dwarspand schij nt een aanmerkelijk jongere toevoeging of vernieuwing te zijn.
Kerk

—

Bouwgeschiedenis

Het gebouw is, dank zij bouwnaden, duidelijk in de navolgende delen te splitsen: het schip
met het zuiderdwarspand, de toren, het noorderdwarspand, het koor. De toren staat niet
in de as van het schip en het koor en schijnt, blijkens een scheur in het muurwerk aan de
noordzijde op ongeveer S o cm afstand van de toren, in een oudere westmuur gebouwd
te zijn. De bovenste geleding is aanmerkelijk jonger en kan tegelijk met de verhoging van
het schip, ongeveer in de xviie eeuw zijn toegevoegd. Het benedendeel van de toren is waarschijnlijk in de xvie eeuw te dateren. Het schip en het zuiderdwarspand kunnen blijkens
steenformaat, sleutelstukken en versnijding in de dwarspandgevel in de tweede helft van de
xve eeuw ontstaan zijn. Het koor met de vrij dunne muren en rondbogige nissen aan de oostzij de moet een eindweegs in de xvie eeuw opgetrokken zijn, waarna tenslotte het noorderdwarspand vernieuwd werd. In 1910 wend de zuidwestelijke hoek van het schip vernieuwd
en werd op het koor een nieuwe kap aangebracht.

Tegen de oostelijke koorwand staat een eiken preekstoel met vrijstaande half gecanneleerde kolommetjes en met ebbenhout ingelegde panelen en gesneden druipstukken aan de hoeken van de kuip, onder de kolommetj es, goed werk uit het midden
Lezenaar der xviie eeuw. Op de preekstoel een koperen lezenaar met de voorstelling van een
boom met drievoudige kroon, einde xvii.
Een spiltrapje xvii, leidt naar de uurwerkkamer.
Klok De klok is 83 hoog bij diameter 98. Het opschrift luidt: SANCTUS NICOLAUS IS MINEN

Preekstoel

NAEM, MIJN GHELUIT SI VOER GODE BEQUAEM, INT JAER ONS HEREN M C C C C CXXX GOBEL
SAEL ME FECIT.

NIBBIKSWOUD
DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit:
een vrij grof gesneden, geverfd withouten Madonnabeeld, xvT ;
Kronen twee kleine koperen kronen, xvii;

R.K. Kerk

Beeldje
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en het navolgende zilverwerk:
een monstrans, waarvan de voet oud is. Merken: Haarlem, jaarletter A van 1645 Monstrans
en monogram P. C. Ebbekin;
een zeer fraai flauw achthoekig ampullenblad, pl. CXXXII-z 8 z, diameter 3 0, met ge- Blad
dreven rand waarin tussen bloemornament engelputti de lijdenswerktuigen dragen.
Merken: Holland, Amsterdam, d van i666; meesterteken een krakeling; FREDERIKS
nr. 202;
twee ampullen, merken: Holland, Amsterdam, jaarletter R van i 800, meesterteken Ampullen
van A. H. Paap;
een schelpvormig wierookscheepje met op de voet ornament bestaande uit naast Wierookscheepje
elkaar liggende schelpen. Merken : Holland, Hoorn, jaarletter A van 1 664, meesterteken
een stemvork. Bijbehorende lepel; merken: Hoorn, meesterteken een franse lelie;
een wierookvat waarvan alleen de voet oud is en vrijwel gelijk aan het wierookvat Wierookvat
te Obdam ; merken : Alkmaar, meesterteken een takje met vier afstaande takjes, midden
XVII.

OBDAM
Grenspaal, zie Hensbroek.
De HERVORMDE KERK (omstreeks i boo) bezit :
een kleine koperen lezenaar versierd met het wapen van Wassenaer, xviii.
twee gegraveerde zilveren avondmaalsbekers, hoog i 7, met de afbeelding van het
voormalige kerkgebouw, dat in i 803 aan de R. K. Kerk afgestaan werd, en in i 893
werd afgebroken; in een cartouche gegraveerde allegorische figuren van Geloof, Hoop
en Liefde. Inscriptie : DANIEL DEYNOOT GEGEVEN AENDE KERCKE VAN OBDAM ANNO
1680. Merken : Haarlem, jaarletter s van z 68o, meesterteken : een schrijdende engel?

Herv. Kerk
Koper
Zilveren bekers

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK (i 894) bezit drie, wegens het bruikbaar maken R.K. Kerk
voor electrische verlichting mishandelde, koperen kronen, waarvan een uit de N. H. Kronen
Kerk te Heiloo afkomstig is en het navolgende zilverwerk:
een monstrans, in oorsprong xvii, doch bij een restauratie in 1917 sterk gewijzigd; Monstrans
een kleine kelk, met inscriptie : A° 1 766 den 7 Oct. ; a° i 77o den 3 i Maay en het wapen Kelk
van de Schermeer;
een eenvoudig ampullenblad, i 8 x 23 , met puttokopj es op de rand en gegraveerd Blad
Christus monogram in het blad; merken: Haarlem, jaarletter s van 163 8, meester
P. C. Ebbekin;
een wierookvat met vernieuwd deksel, het bakje met bloemornament gedreven, Wierookvat
vrijwel gelijk aan een wierookvat te Nibbixwoud. Merken: Holland, Alkmaar, jaarletter onvindbaar, meesterteken een takje met vier afstaande takjes, midden xvii.
In de toren de klok uit de voormalige kerk (zie N. H. kerk) hoog 5 3, , diameter 69 Klok
met opschrl t JOHAN NICOLAUS DERCK ME FECIT HORNAE ANNO MDCCLII.
In de Gemeente staan twee POLDERMOLENS, een houten achtkante bovenkruier
met vij zel en zonder spruiten en een kleine wipmolen met vij zel on een half met net
gedekt onderstuk, daterend uit i 670, pl. XL-8 3 .
In de boerderij H 3 7 bevindt zich een tegelschouw, XVIII-XIXA, pl. XLIII-9 3 .

Molens

Tegelschouw
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OPMEER, OPPERDOES

OPMEER
DE HERVORMDE KERK bezit:
een overschilderde eiken preekstoel waarop gestoken friezen en zwikvullingen zijn
aangebracht en waarbij een dergelijk versierd achterschot behoort, xvii;
Koper een gegoten koperen lezenaar met het wapen van Opmeer en Anno 1762, benevens
een koperen zandloperhouder en doopschaal met arm, alles xviii;
een koperen voorzangerslezenaar met flauw Lodewijk xiv motief, midden xviii;
Klok een klok, middellijn 102, hoog 85, met opschrift: WILHELMUS HOERKE ME FECIT

Herv. Kerk

Preekstoel

PETERUS ET PAULUS VOCOR ANNO DNI MCCCCLXXIII.

Zie voor de Grafschriften Gen. en Herald. Gedenkw. iv, blz.
R.K. Kerk
Monstrans

2 5 9.

De moderne ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit een stralenmonstrans van verguld zilver, waarvan de voet oud is, xvii en goed drijfwerk vertoont; evenwel zijn
geen merken meer te onderscheiden.

OPPERDOES
Herv. Kerk

De bescheiden HERVORMDE KERK is in het hart van het dorp op een weinig
verhoogd kerkhof gelegen en behoort in eigendom toe aan de Hervormde Gemeente;
Naar toren daarentegen is burgerlijk eigendom.

73 en 393 ; II, blz. 324; Ouddh. en Gest. II, blz. 5 00 ; VAN DER AA,
blz. 43 ; Gen. en Herald. Gedenkw. iv, 262.
TEKENING van C. PRONK gedateerd 1732 en gekleurde repliek door TAVERNIER in de Prov.
Atlas te Haarlem.
Geschiedenis Over de oude geschiedenis van de kerk is niet veel meer bekend, dan dat zij in de late middeleeuwen aan de persona van Medemblik behoorde. In i S I7 zou de kerk met het plunderen
van het dorp, door de z.g. Gelderse Friezen, afgebrand zijn. Het kerkarchief bevat gegevens
over herstellingen in i 776, i 8 2 5 , i 862—'67 en i 903 en over het vernieuwen van de torenspits omstreeks I 8 I I en i 8 3 6. Een grondige restauratie van kerk en toren had met Rij kssubsidie in i 942 onder leiding van architect Cramer te Hoorn plaats ; bij deze gelegenheid
werd het bovenste deel van de toren, dat in de xixe eeuw bemetseld was, in bijpassende
steen vernieuwd en werd een stenen spits gereconstrueerd, uitgaande van oude aanzetten in
het metselwerk, waaraan een wat forse balustrade toegevoegd werd zoals op de tekening van
Pronk was aangegeven. Het muurwerk werd voorts van de pleisterlaag ontdaan die in 186z
was aangebracht aan de zuid- en oostzijde. Boven de toegang werd de zandstenen latei vervangen door een korfboog; een jaartalsteentje met i 662 dat wellicht het jaar ener herstelling
aangaf, werd verwijderd. In de spaarvelden werden de rondboognissen naar analogie van de
oostgevel hersteld en met siermetselwerk gevuld, de galmgaten werden vernieuwd.

Literatuur en JOOSTING EN MULLER I, blz.
afbeeldingen viii, blz. 392; N.H. Oudh. i,

Beschrijving

Het laat-gothische kerkje, fig. 46, pl. XCVIbestaat uit een vijf traveeen diep schip met
een vijfzijdige koorsluiting en een voorgebouwde toren.
De toren is opgetrokkenvanbaksteen, formaat
22 — 2 3 X 5, 10 lagen 68 en gaat zonder versnij ding op ; de westelij ke ingang is omgeven
door een hoge spitsboognis, waarin een
cirkelvormige opening is uitgespaard.
202,

Fig. 46. Opperdoes. Herv. Kerk
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OPPERDOES, OUDENDIJK

De baksteen van het schip dat door een bouwnaad van de toren is gescheiden, meet
23 — 23,5 X 5 , 10 lagen 63 ; het muurwerk . is ongeveer 54 dik. Aan de voet werden
vooral aan de zuidzijde secundair veel kloostermoppen verwerkt van z8 — 30 X 7,5 — 9.
De noordermuur is over drie traveeen geheel vernieuwd bij de restauratie.
Het muurwerk en de steunberen zijn versneden bij een thans geheel vernieuwde,
oorspronkelijk gedeeltelijk uit tuf bestaande waterslag, die om de beide, in de
tweede travee aan de noord zowel als aan de zuidzijde aanwezige gedichte ingangen,
rechthoekig omloopt. De vensters die afgeschuinde dagkanten hebben, zijn bij de
restauratie van gevorkte middenstijien voorzien.
Van het inwendige is de eerste travee voor dienstruimten afgeschoten. De preekstoel
is tegen het gedichte meest oostelijke koorvenster opgesteld. Bij de restauratie werd
een piscinanisje ontdekt en hersteld. Het houtwerk van de kap, die met gesneden
sleutelstukken en korbeels op muurstijlen rust, is met uitzondering van een muurstij 1,
korbeel en sleutelstuk vernieuwd.
Het schip is wellicht na de plundertocht der Gelderse Friezen, in
herbouwd; het torentje schijnt jets ouder te zijn.

i

5 i 7, deels met oud materiaal

De kerk bevat:
een eiken preekstoel, met getorste kolommen, gesneden fries en panelen, gemerkt
en gedateerd i688, P. v. PETTEN Sc. Op de panelen van de preekstoel allegorische
figuren, sprekende wapens, het wapen van Opperdoes en de initialen : A.G.D. ; R.J.;

Datering

Preekstoel

G.P.S.M. ; I.D.L.I.;

een niet bijbehorend doch uit dezelfde tijd daterend achterschot en klankbord;
een eiken doophek met geslingerde spij len, op een paneel gedateerd 17 5 2.
een koperen doopboog met schildje waarop enige dichtregels en J. LANGENDI J K I 75 3
een koperen voorzangerslezenaar, xviiid en lichtarm met blaker, waarop een schildje
met inscriptie en T. HOOGENDORP;
op de preekstoel een lichtarm met blaker, xvIi ; twee wandarmen, xvii;
een zestienarmige kroon met schildjes, XVIIB;
tekstbord, gemerkt J. VOLCKERTSZ BIJKERCK, 170I.
In de toren een klok, hoog 78, diameter 90, met opschrift : JHESUS MARIA JOHANNES

;

Doophek

Koper

Tekstbord
Klok

GHERARDUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCCXXVII.

Een boerderij aan het Zuiderpad bezit een wit betegelde kamer met paarse tableaux
en schouw, XVIII—XIX.

Tegelschouw

OUDENDIJK
De bescheiden HERVORMDE KERK, in 1649 in gothiserende trant opgetrokken ter Herv. Kerk
vervanging ever vijftiende eeuwse kerk, behoort in eigendom toe aan de Hervormde
Gemeente Oudendijk en Beets. Het kerkj e is landelijk gelegen in een bocht van de
dijk langs het uitwateringskanaal van de Beemster, doch door moderne bouwsels
zeer benadeeld.
Oudh. en Gest. I, blz. 43 9 ; VAN DER AA VIII, blz. 670 ; N.H. Oudh. i, blz. 6o ; JOOSTING EN Literatuur
MULLER I, blz. 69 ; Gen. en Herald. Ged. iv, blz. 267.
In de Prov. Atlas te Haarlem berusten twee xviiie eeuwse tekeningen van de kerk. In de Tekeningen
verz. Bodel Nijenhuis, Leiden, een dergelijke tekening door TAVERNIER.
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Het vijf traveeen diepe kerkje met vijfzijdige koorsluiting, fig. 47, is opgetrokken
uit baksteen groot 24,5 X 5 , io lagen 62. De muren ter dikte van 41 -49, worden
geschoord door steunberen met versnijding bij de omlopende waterslag.
De spitsbogige vensters die rechte
kantelaven hebben, zijn bezet met
houten kozijnen en blank glas.
Alle vensters aan de koorsluiting
zijn gedicht; aan de zuidoostzijde
bevindt zich een oude toegang.
De westgevel heeft een weinig
verkend middenrisaliet dat door
twee geledingen met spaarvelden
de gevel van een ingebouwde
toren suggereert. Het torentje is
Fig. 47. Oudendijk. Herv. Kerk
evenwel slechts een houten met
leien bekleed dakruitertje. Een
stichtingsteen draagt het opschrift: TOEN MEN SCREEF IN 1648 EN EEN / DEN 2 JUNY
HEB ICK GELEYT DEN EERSTEN STEEN / CORNELISZ DIRCKSEN HOUTKOPER TOT SCHERMERHORN 1 649. Boven de ingang een sluitsteen met het wapen van Oudendijk,

een eend.
Het inwendige is gedekt door een houten tongewelf met trekbalken, korbelen en
sleutelstukken, die met acanthus-ornament versierd zijn. De eerste anderhalve travee
is afgesloten ten behoeve van dienstruimten en de opgang naar het torentje. De
deur van het uurwerkkamertje en een balk zijn beschilderd met ranken op rode
achtergrond, xvii?
Ook de koors)iting is door een schot aan het gezicht onttrokken. De preekstoel
staat tegen de zuidelijke wand; in het koor zijn sporen van een oude betimmering,
die aan de noordzijde nog vrij gaaf aanwezig is.
De kerk bezit:
Preekstoel een eiken preekstoel, gedateerd i 663 met achterschot en klankbord, gedateerd 1656;
Lezenaar een eenvoudige koperen kansellezenaar, xvii;
Doophek een eiken doophek, xvii, met een eenvoudige gladde doopboog;
Lezenaar een voorzangerslezenaar gemerkt : HEERTJE CORNELISZ, ANNO I 79 I, UYT LIEFDE VOOR
GODS HULP / EN ZEGEN VAN DEN HEERE / DOEN IK DIT PUNTERIUM / OP COSTERS PLAATS
VEREERE.

SCHELLINKHOUT
Raadhuis

HET RAADHUIS is een bescheiden rechthoekig gebouwtje, dat op de oostelijke
hoek van het kerkhof is opgericht. Het bevat boven een begane grond, die als waag
heeft dienst gedaan, een langs een trap met bordes bereikbare verdieping, waar de
raadzaal is gelegen en wordt gedekt door een vierzij dig tentdak. Blijkens een gedenksteen is het gebouwtje in 1759 gesticht; het werd in de xixe eeuw enigszins gewij zigd.
De raadzaal is geheel bekleed met witte tegels, door paarse tegelranden in vakken
gedeeld waarin tableaux zijn gevat met de voorstellingen van „de Geregtigheit", gedateerd 1782, de Hoop, de Liefde, een bloemstuk en een vogelkooi.

SCHELLINKHOUT
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DE HERVORMDE KERK, oudtijds de H. Martinus toegewijd, is een direct achter
de zeedijk gelegen aantrekkelijke dorpskerk, in eigendom toebehorend aan de Herv.
Gemeente, met uitzondering van de toren die burgerlijk eigendom is. Door een
modern schoolgebouw is het aspect van de zuidzijde in hoge mate bedorven.
Oudh. en Gest. II, blz. 477-479; N.H. Oudh. 1, b1z. i z 8 ; JOOSTING en MULLER I, blz. 7 , II,
blz. 327; Gen. en Herald. Gedenkw. v, blz. z7; R. G. P. dl. 88, blz. xxvi en 5 .
TEKENING van de kerk uit het zuidoosten door A. DE HAAN 1738 en twee copieen daarnaar

Herv. Kerk

Literatuur
Afbeeldingen

in de Prov. Atlas te Haarlem en ets daarnaar door SPILMAN in Verheerlij kt Nederland.
De kerk komt sedert i 3 65 voor in de kerklijsten van de Domfabriek. Zij wend volgens Geschiedenis
V. Heussen en v. Rijn door de Paus en het Domkapittel bij toerbeurt vergeven, hetgeen voor
Westfriesland uitzonderlijk is. Omtrent de jongere geschiedenis geven de gedrukte bronnen
geen uitsluitsel.
De toren had volgens de prent van Spilman in de xviiie eeuw een balustrade met vier hoektorentjes ; de houten spits is dus jonger; wellicht is deze in i 839 aangebracht, een jaartal dat
in het houtwerk gekerfd staat.

Het gebouw is een eenschepige kruiskerk, fig. 48, pl. XCIV-i98 en XCV—
zoo, die evenwel in verschillende etappen gebouwd is. In het zes traveeen diepe
schip zijn twee delen te onderscheiden; de drie westelijke traveeen waarin de
Loren is ingebouwd, inwendig op twee kolommen en twee half kolommen rustend
en drie oostelijke traveeen, waarvan het muurwerk niet door steunberen geschoord
wordt. Het dwarspand dat smaller is dan het schip is twee traveeen diep en heeft
overhoekse steunberen ; het oudere driezij dig gesloten koor, is twee traveeen diep en
heeft alleen aan de sluiting steunberen.
Het formaat van de baksteen bedraagt aan de eerste drie traveeen en aan de toren
22 X 5 - 5 '5 , 10 lagen 67. Aan de toren is tot ongeveer i 2,50 meter hoogte in ruime
mate zwaardere steen van 25-29 x 6 - 7, io lagen 8o, secundair verwerkt, welk formaat ook aan de overige schiptraveeen beneden de waterlijst gevonden wordt. Aan
de hoeken en de neggen zijn in deze drie traveeen en aan de toren natuurstenen hoekblokken toegepast. De baksteen van het dwarspand en de eerste koortravee meet
22 - 2 3 X 5
5, 5, 10 lagen 66-68, aan het koor 23 X 5 5, 5, 10 lagen 70. Beneden de
waterslag is het noorderdwarspand uit secundair gebruikte moppen van 25-29 en
brokken tufsteen opgetrokken. De waterlijsten en afdekkingen van beide dwarspandgevels zijn van rode zandsteen.
De toren bestaat uit drie geledingen, gescheiden door waterlij sten en is alleen bij
de derde geleding versneden. De korfbogige ingang aan de westzijde heeft een fijn
gedetailleerde natuurstenen dagkant die rondbogig omloopt en in welks boogveld
een kleine nis is uitgespaard; de waterlijst grijpt rechthoekig om de ingangspoort
heen.
De tweede geleding is aan de westzijde gedetailleerd met twee door een breed holprofiel omgeven nissen met bakstenen vorktracering en is daarboven, evenais aan
de andere zijden later bemetseld. De derde geleding heeft aan elke zijde een spitsbogig, met een diep holprofiel gedetailleerd galmgat, dat geflankeerd is door twee
nissen met gevorkte middenstijl en tweemaal afgeschuind profiel; het bovenste deel
is modern bemetseld.
De ronde kolommen waarop het torenlichaam rust, bestaan uit afwisselende lagen
baksteen en natuursteen boven een achtzijdig bakstenen basement, dat ter halver
hoogte versneden is bij een natuurstenen lijst en door een dergelijke lijst gedekt is.
--
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Fig. 48. Schellinkbout. Herv. Kerk

SCHELLINKHOUT
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Ook het lij stkapiteel bestaat uit natuursteen. De pijlers worden verbonden door spitsbogige, drievoudig afgeschuinde scheibogen. Slechts de noordwestelij ke halfkolom
heeft in het lets hogere kapiteel enige versiering in de vorm van eikels. Boven de
bogen was de toren oorspronkelij k van een gewelf voorzien, waarvan de opleggingen
en consoles in de hoeken nog waar te nemen zijn.
Met uitzondering van de meest oostelijke travee, zijn alle vensters van het schip
gedicht en vervangen door laag geplaatste xviiie eeuwse vensters met houten kozij nen. De dagkanten bestaan in de eerste drie traveeen uit een breed hol profiel,
zoals ook de nissen van de toren vertonen; in de twee oostelijke traveeen zijn de
dagkanten eenvoudig breed afgeschuind.
Aan de zuidzijde is in de vijfde travee een ingang aanwezig met een afgeschuind
profiel, onderbroken door twee sprongen, dat later bij wijze van bovendorpel recht
is omgevoerd ; inwendig loopt het profiel in een spitsboog over. De corresponderende ingang aan de noordzijde is gedicht.
Door thans wederom afgebroken aanbouwen, waarvan de moeten zowel aan de
noord- als aan de zuidzij de waar te nemen zij n, is het muurwerk van deze laatste twee
schiptraveeen sterk gestoord; het laatste venster aan de zuidzijde is waarschij nlij k
oostwaarts verplaatst. Van steunberen zijn geen duidelijke moeten te onderscheiden.
Het dwarspand is door bouwnaden duidelij k van het schip gescheiden, hoewel het
materiaal veel overeenkomst vertoont; de eerste koortravee is ermee in verband
gemetseld. De geveltoppen die door een keellijst met versnijding van het overige
muurwerk gescheiden worden, zijn in Westfriese trant versierd met blindnissen. De
versnijding loopt om het hoge smalle middenvenster tot ver in de top door en omlijst
dit rechthoekig; de overblijvende zwikken en top zijn door nissen met bakstenen
toten gedetailleerd.
Het koor welks muurwerk uitwendig niet versneden is, heeft eenmaal versneden
steunberen en aan de vensters afgeschuinde profielen onderbroken door een sprong.
Aan de koorsluiting zijn de vensters gedicht, waardoor aan het noordoostelijke
venster de kant- en middenstij 1 en een deel van de tracering in rode Bremersteen
behouden is. Door vAN ARKEL en WEISSMAN werden omstreeks i boo nog de bakstenen
traceringen gezien, bestaande uit elkaar snijdende cirkels.
Het dwarspand met een travee ter weerszijden wordt als preekkerk gebruikt en is
door houten schotwerk van de overige ruimte gescheiden. Het orgel is in het koor
opgesteld. In de derde travee van het schip aan de noordzijde is de oostelijke dagkant
van een onvoltooid venster te herkennen.
De kerk is gedekt door houten tongewelven met trekbalken die middels merendeels
gepeerkraalde sleutelstukken op de muurstijlen neerkomen; de eerste drie traveeen
schijnen nimmer beschoten te zijn geweest. De schinkels van de kruising worden op
de hoeken der muren opgevangen door vier tegen de hoeken aangebrachte uit bout
gesneden gehurkte genrefiguurtjes die op een console geplaatst zijn. De figuurtj es
zijn gekleed in paltrocken met wijde mouwen en op het hoofd een capuchon, een
muts of pothoed en zijn boers gesneden. Aan de oostzijde zijn de beeldjes juist op
de hoeken geplaatst, aan de westzijde lets minder dan een muurdikte westwaarts van
de hoek.
In het koor is under de pleister een piscina-nis op te merken. De beide middelste
trekbalken zijn door trekstangen vervangen; de schinkels van het gewelf zijn in dit
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Inwendig
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gedeelte zeer eenvoudig afgeschuind aan twee zij den en worden opgevangen door
jongere stenen consoles.
Aan de sluiting komen de ribben op korte muurstijlen veer.
Bouwgeschiedenis

Het materiaal en verschillende details van het koor wettigen een voor deze streek vrij vroege
datering, XIVB. Het dwarspand dat tegen het koor is opgetrokken, heeft in de geveltoppen
een versieringsschema dat met dat der Noorderkerk te Hoorn is te vergelijken, welks dwarspand van 1450—'85 gebouwd zou zijn. Ook het costuum der schalkbeeldjes in het inwendige
van het dwarspand is op de ze helft der i s e eeuw te dateren.
De laatste drie schiptraveeen, die ,koud" tegen het dwarspand zijn aangebouwd, hebben
wegens herhaalde verbouwingen weinig duidelijk dateerbare details behouden. Aangezien
het westelijk deel en de toren blijkens de profilering der dagkanten en het aanwenden van
zandsteenblokken, in de eerste helft der i 6e eeuw ontstaan moet zijn, zal het oostelijk deel
van het schip in oorsprong rond i 5 0o gebouwd zijn.

De kerk bezit:
een eikenhouten preekstoel met kussenpanelen op de kuip, midden xvii, bijbehorend
achterschot en klankbord, tegen een der hoeken van de kruising opgesteld;
Doophek een eiken doophek met spijlenfries, xvii; een koperen doopboog met wapenschildjes
Koper waarop de letters v.P. en een bloemknop met twee blaadjes;
een koperen voorzangerslezenaar, XVIIB ;
een koperen doopbekken aan de voet van de preekstoel, XVIIB.
De drie koperen kronen zijn in 1 940 verkocht en door nagegoten electrische kronen
vervangen.
Als dorpel voor de zuidingang van het schip fungeert een rood Bremerstenen altaarmensa met rechthoekig sepulcrum in het midden.
Kiok De klok, hoog ioo, diameter 134, draagt het opschrift: MARTINUS i JS MIJN NAME

Preekstoel

MIJN GHELUT SI VOER GODE BEQUAME GHERARDUS DE WOU ME FECIT ANO DNI. MVcXXIII.
Zilver

Het avondmaalszilver bestaat uit een schaal met twee bekers en twee collectebussen,
XIXA en een kan, waarop een inscriptie : RENS HOONEN BURGEMEESTER HEEFT DEZE
KAN AAN DE GEMEENTE VAN SCHELLINKHOUT GESCHONKEN IN HET JAAR 1826.

Gevelsteen

In een boerenwoning Dorpstraat 5 6 is een oude gevelsteen geplaatst met allegorische
voorstellingen van Geloof, Hoop en Liefde en jaartal 1612.
De boerenwoning „de Steenen Camer" bewaart in de naam wellicht herinneringen
aan een schoutswoning.

SPANBROEK
Raadhuis

Het voormalig RAADHUIS van Spanbroek, thans als woning in gebruik, is een
klein rechthoekig gebouw van het gebruikelijke vroege raadhuistype.

Geschiedenis

Volgens een prentje van sPILVtAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland had de begane grond
aanvankelijk een deur in de lange gevel. Thans is de benedenbouw met uitzondering van
twee ovale lichtopeningen geheel gesloten en bevindt zich de toegang onder het bordes. Het
gebouwtje werd in 1938 naar plannen van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg door
de Gemeente Spanbroek gerestaureerd.

Beschrijving

Boven een vrijwel gesloten beganegrond, pl. XCVI --2o3, is op de verdieping, die aan
de korte zijde langs een trap met hordes bereikbaar is, de raadzaal gelegen. Het gebouwtje is gedekt door een zadeldak tussen twee topgevels met klimmende pilasters.
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In het muurwerk, dat uit frisrode baksteen bestaat, zijn aan de noord- en oostzijde
ruitmotieven van gele steen ingemetseld. Tussen de vensters zijn jaartalankers met
T 5 98 aangebracht. De geheel bakstenen trapgevels, die gekenmerkt warden door de
voor Noordholland karakteristieke klimmende pilasters, zijn door waterslagen in drie
gedeelten gescheiden, waarvan het benedenste door een visgraat-fries afgesloten
wordt. De bovenste waterlijst is in het midden rechthoekig verhoogd boven een
ovaal venster. Het bekronend leeuwtj e aan de westzij de draagt een schild met iS 98.
In de oostelijke geveltop zijn twee kleine getoogde openingen uitgespaard, zoals
diverse Enkhuizer gevels vertonen. De vensters zijn bij de restauratie van kruiskozijnen voorzien. De ingangspartij is aan het einde van de xviiie eeuw omgeven
met gesneden pilasters en een sterk geprofileerde kroonlij st waarboven een midden
xviiie eeuws cartouche met het wapen van Spanbroek prijkt. Deur en bovenlicht
XIXA. Inwendig is achter een klein portaal met een vertrekje ter weerszij den de
raadzaal nog enigszins intact; boven de deur een geschilderd supraporte, XVIIIB.
DE HERVORMDE KERK, eertijds de H. Bonifacius toegewijd, is een zeven traveeen diepe eenschepige kerk met vrijwel geheel vernieuwde toren. De kerk is op
een iets verhoogd, dicht begroeid kerkhof gelegen en behoort met uitzondering van
de toren die burgerlijk eigendom is, aan de Hervormde Gemeente.
Oudh. en Gest., blz. 4 5 9

Herv. Kerk

; VAN DER AA, X, blz. 609 ; VAN DEN BERGH i, nr. 105 ; N.H. Oudh. I, Literatuur
II blz. 3 z8 ; Gen. en Herald. Ged. v blz. S o ; POST,

blz. 3 6 ; JOOSTING en MULLER I, blz. 67,

Eigenkerken, blz. 93.
TEKENINGEN door A. DE HAAN en copieen daarnaar door H. DE WINTER 1744 en H. TAVERNIER Afbeeldingen
1791 in Prov. Atlas te Haarlem.
PRENT door SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland.
De kerk die reeds in de inkomstenlijst van de abdij Egmond in de xme eeuw genoemd Geschiedenis
wordt en volgens van Heussen door de paus en de abt van Egmond bij toerbeurt vergeven
werd, kan ook wegens de naamheilige op een hoge ouderdom bogen, doch heeft in zijn
tegenwoordige vorm weinig meer uit de Middeleeuwen bewaard. De toren, door VAN DER AA
nog beschreven, in de vorm die door SPILMAN afgebeeld is, is sindsdien vrijwel geheel
vernieuwd. Op een tekeningetje door B. VAN DER sUY in de Prov. Atlas te Haarlem is de
toren gedateerd 1639.

Het eenbeukige schip, fig. 49, waartegen aan de westzijde een flinke toren staat,
Celt zeven traveeen waarvan de vier westelijke iets dieper zijn dan de drie oostelijke
en wordt door vijf zijden van de twaalfhoek gesloten.

Fig. 49. Spanbroek. Herv. Kerk

Beschrijving
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Van de toren is alleen de oostmuur in het benedenste gedeelte oud, waar de
ichtgezette doorgang naar de kerk is te zien; de baksteen meet er 24 X S, I0
lagen 66.
Kleine gedeelten vleugelmuur zijn in verband ermede opgetrokken; de jongere gedeelten sluiten hiertegen aan. De toren is dus ouder dan de kerk, xvA ?
Het muurwerk en de eenmaal versneden steunberen zijn geheel gepleisterd; waar
deze opperlaag afvalt komen diverse soorten baksteen van moppen (30 X 9) tot drielingen aan het licht; de muurdikte beloopt 71-75. De spitsbogige vensters bezet met
ijzeren ramen en blank glas, vertonen steeds een afgeschuind profiel onderbroken
door een sprong. In de tweede travee aan de noordzijde is een gedichte toegang te
onderscheiden. Inwendig zijn onder de vensters rondom korfbogig gedekte nissen
uitgespaard; het gewelf is gestuct onder een oudere tongewelf-constructie. In de kap
is boven de overgang van vierde naar vijfde travee een bouwnaad te zien, dus juist
daar waar de traveeen iets smaller worden. Dit is de enige aanwijzing voor de op
fig. 49 aangegeven scheiding in twee bouwperioden, waarvoor een nauwkeurige
datering in het midden gelaten moet worden.
De kerk bezit:
Preekstoel een geverfde eiken preekstoel met gesneden friezen en zwikvullingen boven de getoogde panelen xviib;
Doophek op het doophek twee koperen doopbogen, xvIlla, en een lezenaar met een wapen,
waarop een boom, volgens Gen. en Herald. Ged. van Claes Vijgeboom, burgemeester
van Spanbroek, 1694;
Herenbank een herenbank, XVII, met enige magere decoratie en op de overhuiving het wapen
van Spanbroek.
Grafmonument Tegen de koorsluiting is het marmeren epitaaf aangebracht voor Johannes van
Gheel, door R. Verhulst gebeeldhouwd, pl. CI V -2 7.
Literatuur M. VAN NOTTEN, Rombout Verhulst, beeldhouwer
Ged. v, blz. 5 o; E. NEURDENBURG, De zeventiende

Nederlanden, blz.
Beschrijving

1624-1698, blz. 38 e.v. ; Gen. en Herald.
eeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke

213.

Het grafmonument dat in i 668 door Verhulst vervaardigd werd, bestaat uit een zwart
marmeren plaat met inscriptie waaromheen een krans is . gebeeldhouwd, bestaande
uit lofwerk en voluten waarop terzijde twee putti staan, die attributen van de dood
dragen. De krans wordt bekroond door twee grote gespreide vleugels ter weerszij den
van een doodshoofd, waarop schrijlings een putto is gezeten die in de opgeheven
armen een zich in de staart bijtende slang heft. De handen en voeten van de Dood
zijn tussen het lofwerk zichtbaar. Aan de voet van de krans wordt door twee leeuwen
het wapen van Gheel van Spanbroek gepresenteerd, omhangen met de orde van S.
Michel. Op het kleine Romeinse olielampje, dat onder aan de krans is voorgesteld,
staat de signatuur van Verhulst. Terzijde zijn twee reeksen stamwapens opgehangen
van Johannes v. Gheel.
Het opschrift van de middenplaat luidt : ADSTA VIATOR SUB HOC MARMORE TECTUM
JACET CORPUS GENEROSI DOMINI JOANNIS A GHEEL EQUITIS TOPARCHAE IN SPANBROECK
SPIERDIJCK SUYDERMEER ETC. DIE XXVII MARTII ANNO SALUTIS CHRISTIANAE MDCLXVIII
AETATIS SUAE XLIII PRAEPROPERO FATO ABREPTI. ANIMA COELUM ORIGINEM SUI REPETIIT
EXSPECTANS DIEM NOVISSIMUM QUO IN CORPUS CLARIFICATUM REMIGRABIT.
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Links en rechts onderaan zijn later de volgende opschriften toegevoegd

: D. HOOGH
GEBOORNE HEERE DANIEL VAN GHEEL VRIJHEERE VAN SPANBROEK EN SPIERDIJK ETC.
ETC. COLLONEL VAN EEN REGIMENT PAERDE TEN DIENSTE VAN HAARE HOOGMOGENDE
DE HEERE STATE DER VEREENIGDE NEDERLANDEN EN COMMANDEUR DER STAD NAARDEN
ALHIER BEGRAVEN DEN 21 APRIL 1739, en : DE HOOGH GEBOORENE VROUWE JACOBA
CASEMBROOT, VROUWE VAN SPANBROEK ETC. ETC., ALHIER BEGRAVEN DEN
BER A ° 1737.

19 SEPTEM-

Bij de kerk werd in i 947 een rood zandstenen sarcophaagdeksel gevonden, die naar Sarcophaa ghet Westfries Museum to Hoorn werd overgebracht (vgl. MARTIN ms. en J. BELONJE, deksel
Steenen Charters, 1941,
blz. 15, of b.).
De klok, hoog 93, diameter I 16 draagt het opschrift: BONIFACIUS IS MIJNEN NAME Klok
MIJN GHELUYT SY GODE BEQUAME ALSO VERRE ALS MEN MIJ HOREN SAL WILT GOD

Op de mantel
medallions met Bonifacius, H. Maagd, merk van Peter Waghevens en het wapen
van Mechelen en een fraaie ornamentrand.
BEWAREN OVERAL. PETER WAEGHEVENS GOOT MIJ INT JAER MCCCCCXIX.

In de gevel van de boerderij c 44 in de buurtschap Zandwerven is een grote gevel- Boerderij
Steen gevat met herinneringsopschrift aan de storm van 1674: A° 1674 8 M I D. DE
DONDERENDE STORM SLOEG MY OMVEER MAER SPRINS EN SLANTS HERSTEL HERBOUT MIJ
WEER A ° 1675. In top een steen met de wapens van Medemblik en van van der Wolff

(Westfriesland's Oud en Nieuw, I, blz. i 26).
De vernieuwde boerderij C 48 heeft in de zijmuur een gevelsteen

: DE SIJWINKEL.

In de Gemeente staan twee POLDERMOLENS, de ene van de Kaagpolder, een
achtkante bovenkruier met vijzel, en zonder spruiten op houten onderstuk. De
andere is de kleine achtkante bovenkruier met vijzel van de polder Westerveer. De
molen staat eveneens op houten onderstuk en dateert van 18 73 ; in 19 5 o is deze
hersteld en van gestroomlijnde wieken voorzien. Beide zijn nog als windmolen in
dienst.

Molens

SIJBEKARSPEL
BENNINGBROEK
DE HERVORMDE KERK, oudtijds S. Petrus in Banden toegewijd, is een grotendeels gepleisterd, eenbeukig dorpskerkje, welks koor is afgebroken en dat een dakruitertj e boven de westgevel draagt. Het kerkje is aan de oostzijde van het dorp op
een ruim verhoogd kerkhof gelegen en behoort in eigendom toe aan de Hervormde
Gemeente.
Oudh. en Gest. II, blz. 468 ; VAN DER AA II, blz. 277 ; N.H. Oudh. I, blz. 5 4; JOOSTING en
blz. 73 ; id. 8e afd. blz. 49 ; Gen. en Herald. Ged. II, blz. i i 2 e.v.

Herv. Kerk

Literatuur

MULLER I,

In de atlas Schoemaker, verz. K.O.G. Amsterdam, berusten twee primitieve tekeningen van
het kerkje in 1687 en in 1 726.
Ook deze kerk komt in de kerklijsten van de Dom van i 39 5 of voor en wel tot 1 S 5 2. In 1435
krijgen de inwoners gelijke kerkelijke rechten als Hoorn. Over het verder verloop der geschiedenis zwijgen de gedrukte bronnen.

Afbeeldingen
Geschiedenis

2I0 SIJBEKARSPEL
Beschrijving

Het schip, fig. 5 o, . bestaat uit zes traveeen die door eenmaal rechthoekig versneden
steunberen gescheiden worden. Tegen de oostwand is ter plaatse van het koor een
consistoriekamer gebouwd.

Fig. 5 o. Benningbroek. Herv. Kerk

Het muurwerk meet aan de zuidzij de 70 -74, aan de noordzijde 76-82, aan de oostzijde
8o en aan de westzijde 71. Alleen aan de ongepleisterde westgevel is de baksteen te
zien, die i 8,5 - 19 X 3 ,5 - 4, 1 o lagen 47 meet, afgewisseld met partijen van i 7, 5 X 4,
10 lagen 5 2 ; in de top 21 X 4, S - 5 , I o lagen 6i ; de vrij aanzienlij ke muurdikte en een
oud wij kruis tegen de binnenzij de bewij zen evenwel dat deze i 7e eeuwse steen slechts
tot een bemetseling behoort, die aangebracht zal zijn na het afbreken van de toren,
weergegeven op het tekeningetje van 1687. Of de slechts 4 meter hoge steunberen
tegen de westgevel een restant van de toren bevatten is wegens bemetseling thans
niet meer na te gaan. Om de vrij brede ingang loopt een zandstenen waterlijst rechthoekig om.
De noord- en zuidmuren vertonen, waar de pleister afvalt, brokken tufsteen aan het
plint. Ook de oostelijke sluitmuur verraadt bier en daar de aanwezigheid van tufsteen
aan de ongeveer 2 meter brede oude gedeelten. Het midden is dicht gezet na afbraak
van het koor, dat blijkens de moet van de triumfboog en blijkens het tekeningetje
van i 726 vrij laag en smal geweest is. Aan de spitsbogige vensters is geen profilering
meer te onderscheiden.
Jnwendig Van het inwendige zijn de eerste twee traveeen afgeschoten door middel van een
oud eiken schot. De kerk is gedekt door een houten tongewelf dat in de eerste twee
traveeen onbeschoten is en in de overige van een stuclaag is voorzien. In de eerste
travee zijn de trekbalken nog aanwezig en rusten op geprofileerde consoles, xvi,
fig. 5 o. In de andere traveeen zijn ze vervangen door jongere trekbalken die zonder
muurstijlen op de muren rusten. Van de sluitstukken dragen er twee jaartallen nl.
5 105 (voor 1505 ?) en i 548, waarschij nlij k duidend op de bouwdata van het schip.
De overige sluitstukken zijn voorzien van het wapen van Hoorn ?, een huismerk, een
sleutel (S. Pieter) ,een ster en een klok aan een tuimelbalk. Afgietsels ervan in het
Westfries Museum (cat. H 1934, nr. 72). Het torentje dat uitwendig in de xixe eeuw
vernieuwd werd, is inwendig grotendeels ouder; op de tuimelbalk is een verminkt
jaartal 179. te lezen.
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De inventaris bestaat uit:
een gave doch zwart gelakte eiken preekstoel met bijbehorend achterschot en klank- Preekstoel
bond; de kuip versierd met kussenpanelen tussen getorste kolommen, is gemerkt
I.D / L.L. 166 I ; op het achterschot een wapen en „Jacobus Pennokius 166 z" ; pl.
CII-2 I4 ;
Lezenaars
een hoogst eenvoudige koperen preekstoellezenaar gemerkt G.O. KERKMR 1724;
een houten voorzangerslezenaar met Anno 1661.
In de noordelij ke buitenmuur is een grafzerk uit 162 8 gemetseld met de voorstelling zerk
van een miter te paard en twee kinderen (cf. J. BELONJE in Westfriesland's Oud en
Nieuw 1 926, blz. 7o en 1932, blz. 98).
In de toren hangt een klok, hoog 84, diameter io8 met opschrift: JHESUS MARIA Klok
JOHANNUS GHERARDUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCCXXV.

De boerderijen B 28 en B 3 9 zijn vrij gaaf gebleven Westfriese stolphoeven op
vierkant grondplan, midden xixe eeuw gebouwd.

Boerderijen

SIJBEKARSPEL
DE HERVORMDE KERK, eertijds de H. Laurentius toegewijd, is een geheel vrij Herv. Kerk
ten zuiden van de dorpsweg, op een enigszins verhoogd kerkhof gelegen eenbeukig
gebouw. Het koor en de toren zijn afgebroken; de laatste is vervangen door een
dakruiter boven de westgevel. Het gebouw is eigendom van de Hervormde Gemeente
Sijbekarspel.
Oudh. en Gest., blz. 461 ; VAN DER AA XIII, blz. 227; N.H. Oudh. I. blz. S4; JOOSTING en Literatuur
MULLER I, blz. 76 ; Gen. en Herald. Ged. v, blz. 6o;
TEKENING door A. DE HAAN I729 in Prov. Atlas te Haarlem. Tekening door D. WIT, I729, Afbeeldingen
onbekende verblijfplaats, foto in Prov. Atlas te Haarlem. Tekening door I. DROST naar
A. DE HAAN 1771 in R.P.K. Amsterdam, pl. XCVIII -2o 5 ; staalgravure van het interieur
door J. P. LANGE naar J. BOSBOOM, 18 i o in R.P.K. Amsterdam.
De kerk komt in de lijsten der Domfabriek van 1395-1499 voor. De jongere geschiedenis Geschiedenis
valt op te maken uit de tekening van I77I, waar de kerk met koor en toren wordt weergegeven en uit de beschrijving bij VAN DER AA, waar de toren nog vermeld wordt, doch
waar blijkt dat het koor in 181 S is afgebroken. De toren was volgens VAN DER AA ,geheel van
steen" d.w.z. met een stenen spits die ongeveer even hoog was als het torenlichaam. Het
thans aanwezige dakruitertje is blijkbaar na 18 5 I aangebracht, (VAN DER AA).
Het schip, fig. 5 I, wordt door eenmaal versneden steunberen, in vijf traveeen ver- Beschrijvin g
deeld; in de xixe eeuwse
westgevel, wordt door een
zich verjongende uitmetseling de onderbouw van een
toren gesuggereerd. De oostgevel is door drie steunberen
geschoord, waarvan de middelste tot de dichting van
18 i S behoort. De muren
zijn met uitzondering van de
westgevel met een pleisterlaag bedekt, die hier en daar
Fig. S i . Sijbekarspel. Herv. Kerk

Fig. 52. Sijbekarspel. Boerderij Beukenhof S 59
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afvalt, zodat te constateren is dat de baksteen aan de voet van de muur beneden de
uit tufsteen bestaande plintlij st z 8,y -- I9 X 4 groot is.
Inwendig is bier en daar secundair verwerkte tuf te vinden. De vensters vertonen
onder de bepleistering aan de noordzi j de een diep holprofiel, aan de zuidzijde zijn
ze eenvoudig afgeschuind; in de derde travee aan deze zijde is de boog van een gedichte ingang te herkennen.
Inwendig zijn de eerste twee traveeen voor dienstruimten afgeschoten; het tongewelf, dat over de gehele kerk zonder bouwnaad doorloopt, is in dat gedeelte
onbeschoten.
De trekbalken met gesneden sleutelstukken en de muurplaten met afschuining en
rozetten versierd, zijn overal nog gaaf. In de sluitstukken van het gewelf zijn letters,
een wapenschild en het j aartal i 5 47 vermeld.
Het jaartal 15 47 in het houten gewelf kan zeer goed het bouwjaar van het schip aangeven. In
de beide buitenste steunberen aan de oostzijde zijn materialen te onderscheiden, die erop
wijzen dat deze restanten van het afgebroken koor zijn, waartegen het schip is opgetrokken;
zij zijn dus voor i 5 47 te dateren. Van de verdwenen toren aan de westzijde waren bij
oppervlakkig sonderen enige fundamenten te vinden, evenwel op een dergelijke afstand
van de westmuur, dat aangenomen moet worden, dat nog een travee van het schip mede
afgebroken werd, waarop details in kap en muurwerk mede wijzen.

Inwendig

Bouwgeschiedenis

De kerk bevat:
een preekstoel met bijbehorend achterschot van drie panelen en klankbord; de kuip Preekstoel
versierd met gesneden friezen, kolonnetten en panelen waarop de wapens van
Medemblik, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Sijbekarspel zijn aangebracht, XVIIA,
pl. CII -2I4;
op het overigens onbelangrijke doophek een smalle doopboog uit dierornament Koper
samengesteld en bekroond met een schildje waarop het wapen van Sybekarspel en
der familie Cos en de initialer G.I.G., XVIIB;
een koperen lezenaar met lofwerk, XVIIB;
Voorts drie grote i 2 -arms koperen kronen van verschillende afmeting, de grootste
gemerkt : JAN TEUNISSEN PIETER CORNELIUS I 6 44.
In het torentje een oud uurwerk en een klok, hoog 8 i , diameter i 04, met inschrift : Klok
LAURENS BRINCKHUYSEN ME FECIT, ENCHUSAE ANNO 1682; N. KOS SECRETS. A. KOOMEN.
BMR ; de wapens van Sijbekarspel, Kos en Koomen. Het ornament van de rand
bestaat uit adelaars en kreeftenscharen.
DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit een klokje uit 1695 van Cl. Fremy.

R.K. Kerk

Verschillende grote BOERDERIJEN in dit dorp zijn volgens het Westfriese
Principe gebouwd rond een vierkant hooivak; de oudere zoals s i 9 hebben een
uitgebouwd voorhuis, dat tot voor kort, zoals gebruikelijk bij dit type (vgl. te
Twisk), vrijwel gesloten was. De jongere xixe eeuwse stolphoeven bezitten in dit
dorp een voorgevel over de voile breedte met twee deuren en bekroond door
een houten topgevel. De Beukenhof s 5 9, fig. 5 2, pl. XCIX-2o7, ong. i Soo, is zeer
goed bewaard ; jonger en door grote ruiten en een aanbouw ietwat verminkt is
s 2 i . ( Opmetingen van de boerderijen s i 9 en s z i berusten in het archief van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg).

Boerderijen
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TWISK
DE HERVORMDE KERK is een diepe eenbeukige dorpskerk, waartegen aan de

Herv. Kerk

westzijde een hoge vierkante toren met gemetselde spits is gebouwd. De kerk is op
een weinig verhoogd, gedeeltelijk ten behoeve van de weg verdwenen kerkhof gelegen en behoort in eigendom aan de Herv. Gemeente met uitzondering van de
toren, die burgerlijk eigendom is.
Literatuur Oudh. en Gest. i, blz. 469; Teg. Staat viii, blz. 460; N.H. Oudh. I, blz. 43 ; JOOSTING en
MULLER I, blz. 76 ; Gen. en Herald. Ged. v, blz. 63 ; Verslagen 's Rij ks oude Archieven 1 918,
II, blz. 187.
Afbeelding TEKENING door c. PRONK in R.P.K. te Amsterdam en diverse gravures hiernaar. Een afbeelding

uit het Noorden in CL. BRUIN'S Arkadia, blz. 242.

Geschiedenis Evenals de meeste kerken die aan de Dom van Utrecht behoorden, wordt ook die van
Twisk in 13 9 5 genoemd. Over het verder verloop der geschiedenis zijn we slecht ingelicht.

Slechts wordt in het archief melding gemaakt van het opnieuw beschieten van het gewelf
in de tweede helft der xviie eeuw. De toren is in de jaren 1934—'36 onder architect D. Saal
te Alkmaar met Rijkssubsidie gerestaureerd.
Beschriivin g

De kerk, fig. 5 3, p1. XCVI -2o1, bestaat uit een diep eenbeukig schip en een drie
traveeen diep koor dat vijfzijdig gesloten is. Het koor en het laatste deel van het
schip worden door een doorlopende kap gedekt; de vier eerste schiptraveeen hebben
een lagere kap.

Fig. 5 3. Twisk. Herv. Kerk
Toren

De forse toren verheft zich in drie nauwelijks versneden geledingen tot een hoogte
van 26 m waar een gemetselde balustrade de 20 m hoge, eveneens geheel gemetselde
achtzijdige spits omgeeft. De baksteen waaruit het muurwerk is samengesteld meet
aan de beide benedenste geledingen 22 — 2 2, 5 X 4,5 -- 5 I o lagen 5 9, aan de bovenste
geleding en de spits 20 — 22 X 4,5 — 5 , 10 lagen 6 I . De benedenste geleding, is door
een ongeveer 1,25 meter hoge afgeschuinde plint omgeven; de ingang is binnen een
hoge spitsboog gevat. De tweede en derde geleding zijn gedetailleerd door aan elke
zijde telkens twee hoge spitsboognissen met afgeschuind profiel, onderbroken door
een sprong, waarin aan de tweede geleding een gevorkte montant en aan de derde
de galmgaten aangebracht zijn.
Op de spits zijn op een derde der hoogte aan drie vlakken een soort dakkapellen uitgemetseld met driepas-beeindiging, die evenwel geen vensters bevatten. Inwendig
,
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zijn beganegronds in de noord- en zuidwand hoogopgaande nissen uitgespaard; de
doorgang naar de kerk wordt eveneens door een hoge spitsboog gevormd.
Het muurwerk van het schip heeft een zeer heterogene samenstelling en is 60-65 dik;
aan de zuidzij de vindt men steen van formaat 2 I X 4,5 , I o lagen 64, aan de noordzij de
aan de voet van de muur kloostermoppen van 27 — 29 X 8, 5 , io lagen 97 — 99, hogerop een frisrode steen van 21,5 X 5, 5, io lagen 71 en 2 2— 23 X 4,5 , 1 o lagen 62 ; verder
oostwaarts formaat 22 — 23 X 5 — 5 '5 , 10 lagen 6z. De steunberen die later tegen het
schip geplaatst zij n bestaan uit dunnere steen 21 X 4,5 -- 5, 10 lagen 5 8. De baksteen
van het koor meet 22 — 2 3 X 5 5. 5, io lagen 6z.
In de eerste vier traveeen van het schip zijn, ten behoeve van de inwendig aangebrachte lokaliteiten, de vensters deels gedicht, deels van kozijnen en schuiframen
voorzien; slechts in de laatste twee traveeen zijn de spitsboogvensters gespaard. Zij
hebben, evenals de koorvensters, een smal holprofiel.
Aan de koorsluiting is een bakstenen portaal, XVIIB, toegevoegd.
In het inwendige zijn de eerste vier smalle schiptraveeen geheel verbouwd tot dienstruimten; zij worden gedekt door een zeer oude kap met trekbalken, die gepeerkraalde sleutelstukken hebben, doch zonder korbeels op de muren rusten. Over de
volgende twee schiptraveeen is waarschij nlij k in 18 50, een jaartal dat op een der
balken is gesneden, een nieuwe kap gelegd, in aansluiting op de laat-gothische kap
van het koor. De korbeels en muurstijlen zijn in de vorige eeuw omtimmerd. In de
koorsluiting rusten de schalken op laat-gothische kraagstenen (fig. 5 3). Op de noordwand van het schip zijn sporen van een muurschildering bestaande uit opschriften,
xvI ? waar te nemen.

Kerk
Materiaal
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Beschrijving

Inwendig

Het muurwerk zonder steunberen en de oude vorm van de kap in het schip geven aan- Bouwleiding dit gedeelte het vroegst te dateren, d.w.z. eind xive of begin xve eeuw. Het koor geschiedenis
met flauw spitsbogige vensters en de late kraagstenen zal vrij laat, xviA tegen het schip
zijn opgetrokken. De toren is in de xve eeuw te dateren; de westelijke vleugelmuren zijn
bij de bouw van de toren vernieuwd.

De kerk bezit :
een wat onhandig gesneden, preekstoel uit 173 1 met bijbehorend klankbord en trap ; Preekstoel
in de velden van de kuip zijn wapenschilden gesneden met de evangelisten en hun
symbolen en een wapen met de letters c.i. en I.v.I. ; in de friezen verschillende
bijbelse voorstellingen, op de hoeken allegorische figuren.
een doophek, eveneens xviii, waarop een sierlijke koperen kaarsenarm en een lezenaar Doophek
met het wapen van Opperdoes en Anno z 763.
op de preekstoel een rijkbewerkte koperen lezenaar op arm, gemerkt met het wapen Koper
van Twisk en i 73 I ; een houten model hiervan doet eveneens als lezenaar dienst en
wordt geflankeerd door twee koperen blakerarmen;
aan de voet van de kansel een koperen doopbekkenhouder;
twee grote zestienarms-kronen.
In de toren hangt een klok van G. Wou en joh. Schonenborch met het opschrift : Klok
JHESUS MARIA IOHANNES WOU FUDERE GHERARDUS SCONBORCH JOHANNES ANNO
DOMINI MCCCCC ENDE XXI.

In de verzameling van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Rij ksmuseum Gebrandschilderd glas
Amsterdam, berusten achtebrandschilderde
ruitjes uit lde kerk ofkomstig :
g
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een ruit met de voorstelling van het Penningske der Weduwe in een cartouche van
kwabornament; onderschrift CORNELIS JANSZ OOSTWOUD ANNO 1696;
een ruit met nagenoeg dezelfde voorstelling en onderschrift JACOB JANSZ WIERS
DIAKEN, ANNO 1696;
een ruit met de voorstelling van een wapen met helm- en dekkleden, onderschrift
CORNELIS MAARSZ. EVERS, OUDERLINGH EN VROETSCHAP;

een ruit met wapen met helm en dekkleden, onderschrift : AELBERT VAN DIEWEN
OUDERLING 1696;
een ruit met de voorstelling van een wapenschild met helm en dekkleden; onderschrift LEIDEN 1696;
een ruit met de voorstelling van de Intocht in jeruzalem; bovenaan in het midden
een wapenschild met een huismerk, het geheel omgeven door kwabornamenten;
onderschrift JAN POUWELSZ. KOSTER ANO 1696.
een ruit met de voorstelling van Christus met de echtbreekster, onderschrift CORNELIS
DIRCKSZ. KERCKMEESTER ANNO 1696; het geheel omgeven door kwabornament; links
bovenaan een wapenschild met een huismerk;
een ruit met een wapenschild met helm en dekkleden; onderschrift JOANNES WILHELMUS PREDIKANT ANNO 1696;

Fig. 54. Twisk. Boerderij K 69
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Het eerste, tweede, zesde en zevende glas bestaat uit vijf maal vijf ruitjes van i 2 X 9,
de andere uit zes maal vijf even grote ruitjes. Zie G. C. six in Gedenkboek K.O.G.
1933, blz. 213.
In het dorp Twisk staan enige gave stolphoeven met bakstenen topgevels aan het
uitgebouwde voorhuis.
De belangrijkste is nr. K 69, die in 1 942 onder toezicht van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg is gerestaureerd, fig. 54., pl. XCIX -208. De bakstenen tuitgevel
van het voorhuis met natuurstenen deklijst en aanzetkrullen is op een jaartallint
1715 gedateerd. I-let metselwerk, de elementen van de geblokte bogen en het festoen
dat thans in de boog boven de deur is gevat zijn echter ongetwijfeld xvlie eeuws. De
deuromlijsting daarentegen is xviiid of begin xixe eeuw aangebracht. Opmerkelijk
is voorts de van siermetselwerk opgetrokken ronde schoorsteen op het dak. De
aanleg van de boerderij is in het midden van de xvlle eeuw te plaatsen, uit Welke tijd
de buitengewoon gave eiken betimmering met deurtj es en plavuizenvloer in het inwendige van het voorhuis stamt, pl. XLII-9o. In het midden van de XVIIIe eeuw is het
inwendige gewijzigd. Langs de westgevel werden vv oonvertrekken aangebracht, waarvan er een een betimmerde schouw heeft met Lodewijk xv motiefjes
es en een geschilderd
arkadisch landschapje. De uitgebouwde stal aan de zuidzijde is de laatste toevoeging.
De boerderij K I o i heeft een verminkte halsgevel met jaartalcartouche Anno 1 74.6.
K i o 8, heeft een gezwenkte top en jaartal Anno 1797.
K 79 heeft een gevel van frisrode baksteen doorsneden door twee bakstenen waterendig tegelschouw en
lij sten en beeindigd door een pilaster in de top, xvii. Inwendig
betimmerd v ertrek.
Verschillende minder belangrijke boerderij en, o. a. nr. 109, hebben tegelschouwen
met wit en paarse tegels, XVIII—xlx.

Boerderijen

URSEM
In het HERVORMDE KERKJE dat blijkens de eerste steenlegging in i 847 is gebouwd, staat een hoogst eenvoudig doophek en een koperen doopbekkenhouder,

Herv. Kerk

XVII.

In het torentje een nude klok diameter

IIo

met opschrift

: IOAN NICOLAUS DERCK Klok

ME FECIT HORNAE ANNO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI MDCCXXXIII, TYMEN OLY SCHOUT,
IACOB DE BOER, KLAAS TRIJPELAAR, NANNING OMIS CORNELIS ARIENS ZEVERS, PIETER
JANS MIENUS SCEEPENEN, IAN JANSZ. BRAAM SECRETARIS TOT URSEM; ICH BEN UYT EYGEN
STOP OP NIEUWS AL WEER GEBOOREN. ICK ROEPSE TOT GODS WOORT AL DIE DAAR NA
WIL HOOREN. MEESTER ADRIAEN KRAAK EN IAN LUYTIES KERKMEESTERS.

VENHUIZEN
HEM
Van de HERVORMDE KERK te Hem is nog slechts de forse toren van historisch
belang. Sedert een brand in 1898 is deze evenwel van een vernieuwde bekroning
voorzien. De kerk, die een kruisvormig grondplan heeft gehad, is in i 8 5 8 afgebroken
en door een nieuwe vervangen.

Herv. Kerk
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De toren, fig. 5 5 , beneden zwaar met klimop begroeid, bestaat uit Brie geledingen,
versierd met smalle spitsboognissen, die in de bovenste geleding door smalle spitsbogige spaarvelden onderverdeeld zijn,
welke deels als galmgaten geopend zijn,
deels met kleine driepassen gedetailleerd
zijn. De bekroning met de gemetselde
balustrade is gelijk met de smalle naaldspits
na de brand vernieuwd. Aan de voet van
het muurwerk zijn in secundair verband
moppen verwerkt, hogerop meet de steen
22 - 24 X 5, '0 lagen 6 5. De ingang is in
een geprofileerde hoogopgaande bakstenen
spitsboog gevat en wordt gedekt door een
Fig. s s. Hem. Toren
rood zandstenen latei. Inwendig zijn in de
noord- en zuidmuren korfbogige spaarnissen aangebracht; de doorgang naar de kerk
was spitsbogig. De bouwtijd is in het begin der xvie eeuw te denken.
Preekstoel In de kerk is de oude preekstoel behouden; de kuip is voorzien van geornamenteerde
pilasters en panelen met z.g. kornisversiering XVIIB.
Sarcophaag- In het Westfries Museum te Hoorn bevindt zich in bruikleen een uit de kerk van
deksel
Hem afkomstige rode zandstenen sarcophaag met deksel. MARTIN Ms. beschrijft
deze kist van bontzandsteen, maar meent dat het deksel en de kist niet bij elkander
horen. Het deksel is versierd met een door twee geschulpt uitgekapte randen
geflankeerde kromstaf.
Toren

VENHUIZEN
Voormalig
raadhuis

HET VOORMALIG RAADHUIS is een vermoedelijk in het midden der xvllre
eeuw grotendeels vernieuwd rechthoekig gebouw, bestaande uit een begane grond
en een verdieping, gedekt door een vierzijdig schilddak met een dakkapel. Het
bovendeel van de gevel en de dakkapel zijn versierd met gebeeldhouwde natuurstenen klauwstukken, twee schildhoudende leeuwen en een cartouche met 1662, alles
afkomstig van een ouder gebouw. Volgens VAN DER AA, deel 4, blz. 5 96 stond er te
Venhuizen een raadhuis en een vierkante Waag; wellicht is het onderhavige gebouw
oorspronkelijk de Waag geweest, of vergist van der Aa zich en is in dit oude raadhuis beneden een waag geweest, zoals gebruikelijk, waardoor de gesloten begane
grond verklaarbaar is ? Op de schoorsteenkorf stond tot voor kort een windvaan met
1 764. Omlijsting van de deur en gebodenborden, midden xixe eeuw.

Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK, oudtijds aan de H. Emerentia gewijd, is een geheel vrij
gelegen eenbeukige kruiskerk van welks schip in 1875 twee traveeen en de daarin
gebouwde, inwendig op kolommen rustende, toren afgebroken zijn en vervangen
door een nieuwe toren. De kerk is eigendom van de Herv. Gemeente; de nieuwe toren
van de burgerlijke Gemeente.

Teg. Staat v, blz. 49 3 ; JOOSTING en MULLER i, blz. 7 5 ; N.H. Oudh. i, blz. 125 ; Gen. en
Herald. Ged. v, blz. 99.
Afbeeldingen TEKENINGEN, gezicht van het noorden uit 1 696, SCHI JNVOET toegeschreven en twee uit I 744
Literatuur
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daarnaar, benevens een uit het zuiden door Spilman in Prov. Atlas to Haarlem en gravure
door deze naar c. PRONK in Verheerlijkt Nederland, pl. XCVIII—zo6.
Ook deze kerk wordt in de Domregisters in i 39 5 voor het eerst genoemd. Met uitzondering
van de bovenvermelde vernieuwing in i 875 is over de historie van de kerk niets bekend.

Het gebouw, fig. 5 6, bestaat uit een drie traveeen diep schip, een ruim dwarspand
en een twee traveeen diep, vijfzijdig gesloten koor.

Fig. 5 6. Venhuizen. Herv. Kerk
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Het muurwerk van het schip is nog grotendeels oud, dock uitwendig met machinale
steen bemetseld. Het transept dat door bouwnaden van het schip en het koor gescheiden is, is opgetrokken van baksteen, groot 21 -- 23 X 5 -- 5 ,y , 10 lagen 63 — 64,
met vooral aan de noordzijde rijke toepassing van natuurstenen negblokken en
spruitstukken in de geveltop. De baksteen aan het koor heeft over het algemeen
dezelfde afmeting; aan het plint komen daar secundair gebruikte moppen voor en
in de noordmuur partijen van verschillend materiaal, afkomstig van wijzigingen en
herstellingen.
Beschrijvin g De vensters zijn alle nog van profielen voorzien, die aan het koor en de noordelijke
transeptarm door een brede hollijst gevormd worden en aan het zuidertransept eenvoudiger uit een hol en een afschuining bestaan. De koorvensters zijn met bakstenen
harnassen bezet, die ietwat onjuist hersteld zijn; alleen het noordoostelijke gedichte
venster bewaart de originele tracering met grote visblazen in plaats van de elders
gevormde cirkels. Twee traveeen aan de zuidzijde zijn doorbroken door laag aangebrachte schuiframen ten behoeve van de later in het koor ingetimmerde consistoriekamer.
Buitengewoon rij k voor dit gebied zijn de transeptgevels behandeld, pl. CI-213.
De grote vensters die in het bovenste deel gedicht zijn, zijn geiankeeerd door
twee hoge nissen, die door eenvoudig geprofileerde dagkanten en bakstenen traceringen met natuurstenen spruitstukken gedetailleerd zijn. De top van de gevel
wordt door een bakstenen lij st doorsneden en is daarboven met een nis en twee uitgediepte cirkels versierd. De onderdelen van het versieringsschema zijn aan de noordzij de veel rij ker en harmonischer uitgewerkt dan aan de zuidzij de. Aan de noordzij de
vullen grote cirkels met geprofileerde dagkanten bijna de gehele, boven en naast de
nissen resterende muurvlakken, terwijl ter weerszijde van het grote venster nog kleine
beeldnisjes met natuurstenen baldakijnen van accoladebogen en doornbladeren een
plaats kregen. Aan de zuidzijde daarentegen zijn de cirkels niet geprofileerd en aanmerkelij k kleiner, waardoor zij wat verloren in het vlak staan. De oostelijke muur
van deze dwarspandarm is verlevendigd geweest door ruitvormige metselmozaieken,
waarvan sporen te herkennen zijn.
Inwendig In het inwendige, p1. CIII—z i 6 zijn de eerste twee traveeen als tochtportaal, dienstruimten en orgeltribune afgescheiden. Het dwarspand met een travee van het schip
en van het koor doen als kerk dienst. De rest van het koor bevat een consistoriekamer en bergruimten.
In het muurwerk van de laatste schiptravee is de overgang van het hogere dwarspand
naar het eertij ds blijkbaar lagere schip waar te nemen, doordat de muurplaat van
oost naar west sterk belt. Voor de vernieuwing in i 875 was deze overgang ook
uitwendig waar te nemen blij kens de tekening van PRONK. De wanden van het dwarspand zijn inwendig aan de oost- en westzijde door grote blindnissen verlevendigd;
de versnijding van het muurwerk der topgevels verloopt trapsgewijze langs het
venster. De kerk is gedekt door houten tongewelven waaronder de muren door trekbalken met gepeerkraalde sleutelstukken gekoppeld zijn. Enige trekbalken zijn blijkens data erop vermeld o.a. in z 717 en i 928 vernieuwd. Op de hoeken van de kruising
komen de schinkels neer op baldakijnen, waaronder vier goed gesneden houten
beelden geplaatst zijn als bekroning van de hoekschalken, welke ter halverhoogte
van het muurwerk ontsprongen, pl. C -2o9 t.m. 212. De beelden stellen de
Materiaal
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patroonheilige van de kerk, S. Emerentia en de H.H. Petrus, Johannes en Lucas
voor, gekleed in wijde plooiende gewaden en voorzien van hun attributer. Ook de
schinkels van het gewelf boven de koorsluiting worden op deze wijze gedragen door
houten beeldjes, die direct onder de muurplaat tegen de muurstij len geplaatst zijn
onder een rijk baldakijn. De consoles zijn als muurschalken tot halverhoogte doorgezet en rusten op kraagstenen met maskers. Door verminking zijn de voorgestelde
figuren moeili j k te identificeren; alleen de Mariafiguur is duidelijk kenbaar. Een
beeldje ontbreekt.
De kap over het gehele schip is oud en sluit met bouwnaden aan bij die van het
transept, waartegen aan de oostzijde de kap van het koor eveneens met een duidelij ke
naad aansluit.
Volgens V. ARKEL en WEISSMAN was destijds op ,een plank" in het koor het rijm te lezen:
„Int jaar i 501 net, is deze toren genet" ; het jaartal op de klok die in de nieuwe toren hangt
komt hiermede overeen. Het schip waarin deze toren gebouwd werd, is, getuige de moeizame
aansluiting, met een dwarspand uitgebreid, welks armen in uitvoering verschillen. Naar de
sti ji te oordelen moet het noorderdwarspand in het eerste kwart der xvie eeuw zijn opgetrokken; het zuiderpand kan ongeveer gelijktijdig, evenwel met minder zorg gebouwd zijn.
Het schip is dan voor i 5 00 ontstaan. Het koor is wegens afwijkende maten niet gelijktijdig
met het schip te dateren en vertoont in profilering en baksteen materiaal eer overeenkomst
met de dwarspanden. Mogelijk is dit het jongste deel van de kerk.

De kerk bezit:
een geverfde eiken preekstoel met gesneden festoenen aan de stijlen en op de panelen
o.m. het wapen van Venhuizen; het achterschot en klankbord zijn nieuw; de kuip
rust op een hardstenen laat-gothisch voetstuk met de datum Anno 1698;
rond de preekstoel een ruim doophek met geslingerde spijlen, bijbehorende doopbanken en aardig bewerkte koperen doopboog met het wapen van Venhuizen, alles

Bouwgeschiedenis

Preekstoel

Doophek enz.

XVIIB ;

op het doophek een koperen lichtarm en lezenaar;
een tweede gelijke lezenaar staat op de preekstoel;
aan de voet van de preekstoel een koperen doopbekkenhouder, alles XVIIB;
gedeeltelijk xviie eeuwse bankengroepen.
In de kerk hangt een tiengebodenbord uit 1639 geschilderd door J. Beurze en een
zestal psalm- en gezangbordjes xvii.
In het torenportaal een bond uit 16 5 6, dat de vondst vermeldt van een steep met het
jaartal 999.
Achter het orgel op een trekbalk is een gedicht te lezen betreffende de gewijde bestemming van de kerk, vergezeld van teksten uit Luc. i : 2 8 en Matth. vi : 3 3, d.d.
1637.
Ben der grafzerken bestaat uit een, ook als altaarmensa gebruikte, rood zandstenen
sarcophaagdeksel (J. BELONJE, Steenen Charters, 1941, blz. 22).
In de toren hangt een klok, diameter i i 6, hoog go met opschrift, O MATER DEIJ Kiok
MEMENTO MEIJ 0 SANCTA EMERENSIANA ORA PRO NOBIS GERHARDUS DE WOU ME FECIT
MCCCCC.

DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit enige kazuifels met oorspronkelijk
laat-gothisch doch zeer gerestaureerd borduurwerk.

R.K. Kerk
Kazuifels
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Voorts het volgende zilverwerk:
een rijk versierde vergulde zilveren monstrans, pl. CXX VIII -2 7o, hoog 70; Antwerps wer , jaarletterAvan i 68 i ?, meesterteken een zon;
een sterk vernieuwde monstrans, waarvan de voet nude onderdelen, xvzl, vertoont;
Blad een lavaboschaal, pl. CXXXIII-284, met opgelegde engelkopjes, tussen grote
vleugels ; in de schaal een fraai gegraveerde voorstelling van de Voetwassing, XVIIA.
Merken : Alkmaar ?, jaarletter w van z 640 ?, meesterteken een lopende leeuw naar
heraldisch links;
Wierookvat een wierookvat waarvan het bakje oud is en versierd is met gedreven festoenen,
XVIIA ; geen merken meer te vinden;
Kandelaars acht grote kandelaars waarvan er vier Amsterdams en vier Hoorn's werk zijn t.w.:
twee stuks, hoog 62 ; merken Amsterdam, jaarletterAvan i 65 3 , meesterteken I.G.
in ovaal, VOET 65 , toegeschreven aan J. Grill vgl. FREDERIKS blz. 229;
twee stuks, hoog 66, merken Hoorn, jaarletter G, meesterteken een stemvork;
twee stuks, hoog 62 ; merken Amsterdam, jaarletter s van 1 649, meesterteken van
Thomas Bogaert;
twee stuks, hoog 63, XVIIB, merken Hoorn, jaarletter A in cirkel, meesterteken onleesbaar in ovaal;
twee kandelaars, pl. CXX V -2 6 5 , hoog 45 , merken Holland, Haarlem, jaarletter Y
van 175 7, meesterteken van David de Klercq (versprongen).
Wo onhuizen Het huis v 3 21 uit I 778 daterend, bezit een gewelfde tegelschouw met paarse tegels.
De boerderij v 78 is een vrijwel gave stolphoeve uit i 767.

Monstransen

WERVERSHOOF
DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit het volgende zilverwerk:
een vergulde monstrans, hoog 66, later ingrijpend gerestaureerd, waardoor het werkstuk zijn stylistische waarde verloren heeft; de voet gemerkt Holland, Amsterdam,
jaatletter Tr van i68 i, meesterteken s (vgl. voET nr. 103-104);
een altaarschel, XVIIB;
Godslamp een godslamp en vier kandelaars, xviic, Amsterdams werk, meesterteken monogram
Kandelaars GB als VOET nr. zoo ; de kandelaars met jaarletterKen L van i 662—'63 , jaarletter van
de lamp niet te onderscheiden;
Kruisbeeld een crucifix met zilveren corpus en beslagstukken, hoog 86, XVIIIB.
Doosje een ziekendoosje, merken zeer onduidelijk, xviii?
Koperen Voorts een viertal grote gedreven en rijk geornamenteerde koperen kandelaars,
kandelaars XvII, en een aantal kleinere gegoten koperen kandelaars deels met bolvormig gelede
steel, xvI en xvII.
K1ok Een klok, hoog 69, met opschrift FRANCISCI EST NOMEN MEUM ME FECIT ANNO DNI
R.K. Kerk

Monstrans

MCCCCXCVII.
Molen

Even buiten het dorp staat de KORENMOLEN de Hoop, een grote achtkante
bovenkruier met stelling en rietgedekt bovenstuk; het tussen- en onderstuk zijn van
baksteen. De molen is in 1942 van gestroomlijnde wieken voorzien, en words
windkracht gedreven.
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De BOERDERIJ c 90 is een grote stolphoeve, uit het midden der xixe eeuw;
(opmeting in archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg).

Boerderij

De eendenkooi in deze gemeente is blijkens het archief der Rekenkamer der Domeinen van Holland in 16 5 6 door Semeyns, Croonenburch en van Loosen gesticht.

ZWAAGDI JK
Nabij de eendenkooi tussen Zwaagdijk en Wervershoof ligt een groep van twintig
graf heuvels, waarvan er drie in 1 944 onderzocht zijn (A. E. VAN GIFFEN, Graf heuvels
to Zwaagdijk, gem. Wervershoof N.H. ; in Westfriesland's Oud en Nieuw, xvll,
1944 en H. TJ. WATERBOLK, De praehistorische mens en zijn milieu, diss. Groningen
1954). Het betrof in dit geval alle tweeperiodenheuvels, van zoden opgebouwd op
zavelige ondergrond. De tool van de heuvels ligt thans omstreeks 1.75 m beneden
N.A.P. De tumuli waren omgeven door ringsloten, behalve turn. Iv, periode I,
Welke omgeven was door een krans van palen. A. E. VAN GIFFEN rekent deze
heuvels tot de late Bronstijd. De door een vierkante ringsloot omgeven jongste
subtumulus van tumulus i echter zou wel jonger kunnen zijn en dateert wellicht
uit de Romeinse tijd. Door F. P. JONKER onderzochte monsters van tumulus I
zouden gerekend moeten worden tot het gevorderde subboreaal.

Praehistorische
grafheuvels

WESTWOUD
Aan de weg tussen Westwoud en Hoogkarspel staat een hardstenen BANPAAL,
bekroond door een schildhoudende leeuw en gemerkt met het jaartal 1754.

Banpaal

BINNENWIJZEND
De in 191 I afgebrande HERVORMDE KERK is kort daarop door arch. Frowein
in middeleeuwse trant herbouwd. In het torentj e een klok, diameter 90, met opschrift:

Klok

SALVATORE ES MYNE NAME MIJN GHELUYT ZY GODE BEQUAME ALSOE VERRE ALS ME MIJ
HOORE SAL WILT GOD BEWARE OVERAL MCCCCCXIX -- EGO SUM VIA VERITAS ET VITA —
GHEGOOTE TE MECHELEN VA GEORGIUS WAGHEVENS IN SINTE KATHARINA STRATE.

WESTWOUD
Het ongeveer ronde kerkhof, waarop de in i 876 afgebroken Herv. Kerk gestaan
heeft, dient als begraafplaats (N.H. Oudh. I, blz. 78, Westfr. Oud en Nieuw 1932,
blz. 78.
DE HERVORMDE KERK (1875) bezit: een koperen kansellezenaar in welks
Lodewijk xiv ornament een kroon is verwerkt, XVIIIA;
een eenvoudige koperen voorzangerslezenaar, XVIIIB.
In het torentje hangt een oude klok, diameter 95 , volgens het opschrift uit Alkmaar
of komstig : CONSULIS AUSPICIIS ADRIANI NOMINE SCHAGEN CIVIBUS ALCMARIAE LUDO
SONOQUE MEIS CLAUDY FREMY ME FECIT AMSTELODAMI 1684.

Kerkhof

Herv. Kerk
Koper
Klok
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DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK, xlxB bezit:
een rij k bewerkte vergulde monstrans, pl. CXXI-253, hoog 62, op ovale voet, waarop
S. Maarten en een pelikaan zijn voorgesteld. I-let middendeel heeft de worm van een
altaar-ciborium op vier getorste zuiltjes, geflankeerd door engelen, waarbinnen een
zon met stralen gevat is ; de bekroning bestaat uit een opensplijtende bol. Merken:
Holland, Amsterdam, jaarletter z van 1686, meesterteken I.J.K. in een schild (niet
bij VOET).
Keck vergulde miskelk, hoog z8, op zeslobbige voet met voorstellingen van Heiligen op
de voet, Amsterdams werk, jaarletter H van 1639, meesterteken van Thomas Bogaert;
moderne kelk op oude voet, xviii?
Doosje oliedoosje met parelrandversiering en opschrift: SYMON CLAESZ. W. W., CORNELIS
JANSZ. W. W., DIRK MOERSZ. W. W. A° 1732, geen merken te vinden;
Schalen lavaboschaal, road, diameter 3 z. In de rand bloemornament en cartouches met voorstellingen van S. Maarten, S. Laurentius, S. Lucas, S. Nicolaas ; in het blad gegraveerd S. Hieronymus met de leeuw. Merken : Holland, Amsterdam, jaarletter a van
663, meesterteken G.B. gemonogrammeerd als VOET nr. 100. FREDERIKS nr. 200;
ampullenblad met opgelegde kopj es, diameter 29X23- Merken : Amsterdam, jaarletter P van 1646, meesterteken JL. FREDERIKS 23 I
wierookvat, merken : Amsterdam, jaarletterNvan i 644, meesterteken van Thomas
Bogaert;
Wierookscheepje wierookscheepje, symmetrisch model, lang 22, met Heiligen-voorstellingen; merken:
Amsterdam, jaarletter N van i6, meesterteken van Th. Bogaert; met bijbehorende
lepel.
Kandelaars vier kandelaars, hoog 3 2, Antwerps werk ? XVIIB.
vier dergelijke kandelaars, hoog 29, XVIIB;
twee kandelaars, hoog 3 3, XVIIB, Amsterdams werk; geen andere merken te vinden;
een grote kandelaar met bloemvormig bovendeel en inscriptie ANTONIA BOERMANS;
merken: Holland, Amsterdam, jaarletter K van i 672, meesterteken van Joh. Bogaert.
R.K. Kerk

Monstrans

Boerderij

De kapitale stolphoeve o i6 dateert van z 868 ; (opmeting in archief Rijksdienst voor
de Monumentenzorg).

WIJDENES
OOSTERLEEK
DE HERVORMDE KERK (1 875) bezit een moderne eiken preekstoel met snijwerk
uit het midden van de xviie eeuw ; een deels vernieuwd doophek met geslingerde
Doophek spij len, en op de borstwering het wapen van Wijdenes, het jaartal 1695 en de namen

Herv. Kerk

Preekstoel

SCHIPP. MAERTE JACOBSE, SCHIPP. PIETER V. OFFER.

WIJDENES
Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK is een gedeeltelijk oud gebouw, ter plaatse van welks
koor, met behoud van de noordermuur, een moderne school is gebouwd. De voorgebouwde toren aan de westzijde is g aaf en eigendom der burgerlijke gemeente; het
schip van de kerk behoort aan de Hervormde Gemeente.

WIJDENES
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Oudh. en Gest., ir, blz. 479 ; Teg. Staat v, blz. 494 ; VAN DER AA, XII, blz. 40 ; N.H. Oudh. I, Literatuur
blz. i z8 ; JOOSTING en MULLER I, blz. 7 5 ; Gen. en Herald. Ged. v blz. X79.
Af beelding
GRAVURE door SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland.
Ook deze kerk wordt in i 3 9 5 in de registers der Domfabriek genoemd tot i 460, wanneer Geschiedenis
de inkomsten verplaatst zijn naar Hoogkarspel. Na i 5o6 wordt Wijdenes daar niet meer
genoemd. Volgens een opschrift op twee houten lij step in de kerk bewaard, is de kerk in
16 i 6 door de bliksem getroffen en spoedig daarna in i 6i g herbouwd. In i 8 3 9 is de kerk
hersteld en in 18 5 7 deels afgebroken en in i 863 uitgebreid. Volgens oude prenten bestond
de kerk voorheen uit twee schepen, waarvan het noordelijke door een laag koor beeindigd
werd en het zuidelijke een rechte sluiting had. De zuidmuur van het koor is pas in Y 920
afgebroken bij welke gelegenheid enige accoustische potjes gevonden werden die in het
Westfries Museum bewaard worden.
De torenspits werd in i 845 opnieuw van steen aangebracht, doch aanzienlijk lager dan de
oorspronkelijke en in i 893 door een houten vervangen.
;

De toren, fig. 5 7, opgetrokken van baksteen formaat 22,5 X 4,5 — 5 , 1 o lagen 63,
bestaat uit drie geledingen, waarvan de tweede met twee blindnissen versierd is en
de derde drie nissen vertoont van welke de middelste de galmgaten bevat. De ingang
die met een hoge spitsboognis is omgeven, is gedekt door een zandstenen
latei met driepasversiering
in de zwikken. De doorgang naar de kerk is gedekt
door een rondboog.
De noordmuur van het
schip die slechts 41-43 dik
is, bestaat op een kleine
moderne verhoging na, uit
opnieuw gebruikte oude
baksteen van z z— 23 X 5.
Van het oude koor is alleen
de
noordmuur bewaard,
Fig. 57. Wijdenes. Herv.. Kerk
doch gepleisterd; de schipmuur sluit hiertegen met een bouwnaad aan. De zuidelijke schipmuur bestaat uit moderne steen. In i 863 is hiertegen een nieuw dwarspand gebouwd, dat de ingang bevat.
Het inwendige is aan de oostzijde thans recht gesloten door een muur, die deels uit
xviie eeuwse steen bestaat en in het midden een forse halfkolom bevat, waarop twee
bogen neerkomen.
De trekbalken onder de houten tongewelven rusten in de vier hoeken op kraagstenen, die blijkens bun ornament van de bouw van 1619 stammen.

Beschrijving
Toren

Kerk

De toren kan tegen het einde der xve of begin xvIe eeuw gebouwd zijn. Van de noordelijke Datering
schipmuur is mogelijk de grondslag nog oud, het opgaande werk moet . in i 8 3 9 gelijk met
de zuidelijke muur ontstaan zijn. De noordelijke koormuur is oud, doch kan wegens bepleistering niet nauwkeurig gedateerd worden. De afscheiding tussen koor en schip is in 16 i
tot stand gekomen en later opnieuw dichtgezet.

De kerk bezit:
een eiken preekstoel met renaissance-pilasters aan de kuip en oude trap, xviia;
een doophek met fries van geslingerde spij len, xviii;

Preekstoel
Doophek
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op de preekstoel een koperen lezenaar, xvii;
op het doophek een doopboog uit 173 7 met een Caritas-voorstelling en het nude
wapen van Wijdenes geflankeerd door twee in de ornament-krullen verwerkte
griffioenen;
een lezenaar xviii;
een doopbekkenhouder, xviii;
twee twaalfarms koperen kronen xvii;
twee houten lijsten met geschilderd opschrift omtrent de brand en herbouw in 1616
en 1619.
Zilver een zilveren avondmaalsschotel, diameter 34, met gedreven ornamentrand en inscriptie : TER GEDAGTENIS VAN DO. DANIEL DE REES TE WIJDENES -- BEVESTIGT DEN
12 JULY I 693 EN OVERLEDEN DEN IO JULY 1 744. Merken : Holland, Amsterdam, jaarletter K van 174.4, meesterteken een T in langwerpige rechthoek (niet bij VOET).
Klok De klok, diameter i i 2, draagt het opschrift : SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS
Koper

HENRICUS NIEMAN ME FECIT ENCHUSAE ANNO DOMINI
Molen

1617.

De Gemeente bezit de buiten gebruik gestelde KORENMOLEN „De Stofmolen",
een achtkante bovenkruier met stelling op een laag stenen onderstuk.

WOGNUM
WAD WET
De bescheiden HERVORMDE KERK van Wadwei, eertijds H. Maria Magdalena
gewijd, ligt eenzaam op een enigszins verhoogd, vroeger door hoge bomen omgeven
kerkhof ten noorden van de weg door het dorp ; de kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente Wognum, Wadwei en Zwaag, doch wordt zelden gebruikt en
verkeert in vervallen staat. De toren is burgerlijk eigendom.
Literatuur Oudh. en Gest. II, blz. 460 ; VAN DER AA XII, blz. 50 ; VAN DEN BERGH I, nr. I O S ; JOOSTING EN

Herv. Kerk

MULLER I, blz. 76 ; N.H. Oudh. i, blz. 56 ; Gen. en Herald. Ged. v, blz. 109 ; POST, Eigenkerken,
blz. 93, 203 e.v.
Afbeelding GRAVURE van SPILMAN naar PRONK in Verheerlijkt Nederland.
Geschiedenis Evenals te Wognum, gaat de geschiedenis van de kerk te Wadwei, die steeds ten nauwste
met de eerste verbonden was, tot de xmmme eeuw terug, wanneer zij onder de kerken genoemd
wordt, wier collatierecht aan Egmond behoorde. In de kerklijsten van Utrecht wordt zij
in 13 9 5 genoemd evenals de meeste andere kerken in Westfriesland. Van de jongere geschiedenis is slechts de wijziging van de torenspits te melden, die door VAN DER AA nog als
achthoekig wordt beschreven, zoals het prentje van Pronk ook weergeeft, terwijl de toren
thans door een vierzijdig tentdak is gedekt.

Het bescheiden kerkje, fig. 5 8, bestaat uit een schip en drietraveeen welks muurwerk niet door steunberen geschoordwordt, een thans rechtgeslotenkoor van drie
smalle traveeen met steunberen en een voorgebouwde toren.
Toren De hoogst eenvoudige toren bestaat uit baksteen groot 22 X 5,5, io lagen 68. Ter
hoogte waar deze boven het schipdak uitrijst is slechts aan elke zijde een groot spaarveld aangebracht tussen hoeklisenen, die oorspronkelijk overgingen in een rondboogfries onder de spits ; dit is bij het aanbrengen van het lage tentdakje vervangen door
een zaagtandlijst. De spaarvelden bevatten aan elke zijde tweemaal twee smalle

Beschrijving

WOGNUM
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openingen, waarvan de benedenste door een rechte roodzandstenen latei afgesloten
zijn en de bovenste, modern gedekt, als galmgaten dienst doen. De ingang is gevat in
een spitsboognis, in de sluiting waarvan een rondbogig spaarveld is aangebracht.
Het schip is opgetrokken van
rode en gele baksteen resp.
23 X 5 — 6, io lagen 62 en 24 X
5 , 5 , I o lagen 64, verwerkt tot
3 7-4o dikke muren ; aan het
koor meet de baksteen 22 —
2 3 X 5, I o lagen 63 bij een
muurdikte van 40-42. De
zuidzijde van schip en koor
en de oostelijke koorsluiting
Fig. 58. Wadwei. Herv. Kerk
zijn geheel bepleisterd.
De niet gepleisterde noordelijke schipmuur is zozeer door reparaties verstoord dat
er weinig gegevens over de oude toestand zijn of te lezen. Op de hoeken en op
willekeurige plaatsen tegen de noord- en zuidmuur zijn lage steunberen later toegevoegd.
Aan de noordzijde is een eenvoudig geprofileerd poortje dichtgezet; het boogveld
is gevuld met een rode Bremerstenen zerk. De ingang aan de zuidzijde doet nog dienst
doch is gemoderniseerd. Het koor is blijkens de hoogte der vensters en de worm
der steunberen verlaagd ; de kap is dan ook nieuw. De kap over het schip is iets
ouder doch evenmin belangrijk voor de bouwgeschiedenis. De oostelijke sluitmuur
van het koor moet vrij jong zijn.

Schip

De toren is blijkens de aansluiting van het schip tegen de torenwanden ouder dan dit ge- Datering
deelte. Het zwaar verminkte koor schijnt jonger dan het schip te zijn. Nauwkeurig dateerbare
details ontbreken. De bouw van de toren schijnt niet vroeger dan midden xve eeuw terug
te gaan ; wellicht is terstond na de voltooiing de nog aanwezige i 466 gedateerde klok opgehangen ; het schip en het koor moeten wegens de geringe muurdikte omstreeks i 5 o0 of later
ontstaan zijn.

De eikenhouten preekstoel is rijk bewerkt ; de zeszij dige kuip heeft gestoken friezen
waartussen half-geornamenteerde Ionische zuiltjes staan; op de panelen allegorische
figuren van Geloof, Hoop en Liefde, Rechtvaardigheid en Waarheid, voorts de
monogrammen van twee kerkmeesters C.C.K.M. en H.T.K.M. en het jaartal 1656. Op het
achterschot een wapen met twee gekruiste pij len van goud op een veld van lazuur
en de naam DO. JAC. LARENIUS, 1683.
Tegen de noordwand is een gebeeldhouwde hardstenen zerk opgezet met datum
16I5—'2-o, de naam J. W. Tuenis en wapens. Twee rood-zandstenen zerken, die
blijkens de erop aangebrachte wijkruisen als altaarsteen gebruikt zijn, zijn naar de
R.K. Kerk overgebracht (vgl. MARTIN, MS.).
De klok in de toren, waarbij een oud uurwerk behoort, is 73 hoog, diameter 87 en
draagt het opschrift : ET SIT NOME EIS MAGDALENA ANNO DNI MCCCCLXVI. ANDREAS

Preekstoel

Kiok

ET THOMAS FRES FILII THOME EGGAIRTS ME FECISTE PER MANUS SUAS.

In de moderne boerderij D i zijn zeven gevelstenen ingemetseld met voorstellingen
van Geloof, Hoop en Liefde, ruiters en Anno i 624.

Gevelstenen
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Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK, eertijds de H. Hieronymus gewijd, is een diepe eenschepige kerk, die door de forse toren met de hoge stenen spits, in het landschap van
verre opvalt. De kerk is in het hart van het dorp op een weinig verhoogd kerkhof
gelegen en behoort in eigendom toe aan de Hervormde Gemeente Wognum, Wadwei
en Zwaag; de toren is eigendom van de burgerlijke Gemeente.

Literatuur Oudh. en Gest. II, blz. 46 5 ; VAN DEN BERGH I, nr. 105 ; VAN DER AA XII, blz. 565 ; N.H. Oudh. I,
blz. 5 5 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 7 5 ; Gen. en Herald. Ged. v, b1z. 1 59; Oork. St. Utr.,
nr. z 2 5 ; POST, Eigenkerken, blz. 5 5 , 203, 2 19 ; OPPERMANN, Fontes Egm., blz. 25 5 •
Geschiedenis Onder de oude bezittingen van de abdij Echternach en later van Egmont wordt Wognum

reeds in de xie eeuw genoemd als kapel, in de xriie eeuw als kerk. Sedert het einde van de xive
eeuw vinden we de kerk in de rekeningen van de Dom van Utrecht. Omtrent de j
geschiedenis is weinig bekend.

s

De kerk, fig. 9, bestaat uit een vijf traveeen diep eenbeukig schip waarbij een drie
traveeen diep, aanmerkelijk hoger opgaand koor aansluit dat met vijf zijden gesloten
wordt. Schip en koor zijn bepleisterd en zwaar met klimop begroeid.
Materiaal Het muurwerk van de toren bestaat uit baksteen waarvan het formaat 22, 5 — 24 X
5 , 5 , I o lagen 68 bedraagt ; de steen van de spits is modern.
Het muurwerk van de eerste drie traveeen van het schip bestaat grotendeels uit tufsteen en is ongeveer 48 dik. De steunberen zijn van baksteen formaat 21 X 5, Io lagen
63 . De twee oostelijke schiptraveeen bestaan boven de waterlijst uit baksteen met
banden tufsteen; de muren zijn daar aan de noordzijde ongeveer 66, aan de zuidzijde
5 2 a 5 4 dik. Het koor is opgetrokken van baksteen die beneden de waterlij St 24,5 —
2 5 X 4, 5, 10 lagen 6 5 meet en daarboven 27 X 6, S, 10 lagen 73, doorregen met banden
tufsteen om de io 13 lagen.
Toren De forse toren, pl. XCVII -2o4, die veel overeenkomst vertoont met die van Twisk
en Medemblik, bestaat uit drie weinig versneden geledingen, waarvan de bovenste,
bekroond door de vernieuwde gemetselde spits, aanzienlijk hoger is dan de beide
andere. De twee bovenste geledingen zijn versierd door telkens drie smalle spitsbogige spaarvelden aan elke zijde. De gemetselde balustrade op overgekraagd boogfries is gelijk met de spits in machinale steen vernieuwd.
De ingang is binnen een hoog opgaande flauw spitsbogige omlijsting gevat en door
een natuurstenen korfboog gedekt; een rond venster in het boogveld is gedicht.
Inwendig is de begane grond overkluisd geweest door een kruisgewelf op bakstenen
ribben, waarvan de gepolychromeerde aanzetten boven onversierde kraagsteentjes
bewaard zijn gebleven. In de zuidelijke buitenmuur is een steen geplaatst met opschrift : AO I 612 IS DEZE KLIJF GHEPLANT VAN C.D.E.
Kerk Het schip bestaat zeer waarschij nli j k blijkens het verschil in materiaal uit twee gedeelten, waarvan het westelijke drie traveeen diep is en door ,,koud" ertegen geplaatste ongelijk diepe steunberen geschoord wordt; het oostelijke, dat twee traveeen
diep is, heeft steunberen die, voor zover valt waar te nemen, wel in verband met het
muurwerk zijn opgetrokken. In dit gedeelte is een versnijding waar te nemen die om
de steunberen heen loopt. De vensters van het westelijk deel hebben bakstenen dagkanten. Het koor dat door tweemaal versneden steunberen wordt geschoord, rij st
ongeveer vier meter boven het schip uit en is aan de westzijde met een houten bebonding gedicht. De vensters hebben een tweevoudig holprofiel.

Beschrijvin g

a

WOGNUM

Fig. y. Wognum. Herv. Kerk
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Van het inwendige worden alleen het koor en de twee oostelijke traveeen van het
schip als preekkerk gebruikt. In deze schiptraveeen is in i 842 een groot orgel op een
tribune geplaatst. De westelijke traveeen zijn tot lokaliteiten vertimmerd.
Ongeveer ter plaatse van de vierde steunbeer van de zuidelijke muur is, door een kast
omtimmerd, een bakstenen muurschalk bewaard, die tot de grond toe doorloopt;
waarschij nlij k zijn achter de betimmering aan de noordzij de dergelij ke schalken verborgen, waarop de muurstijlen van de trekbalken hebben gerust. De kap boven de
hier ingebouwde vertrekken, is gaaf; het gewelf is niet beschoten. In het oostelijk
deel van het schip, thans deel van de preekkerk, zijn onder de trekbalken voluutvormige consoles geplaatst xix. In het gave koor schijnen alleen de sleutelstukken
vernieuwd; de binnenmuurplaat die daar met een afschuining en rozetten versierd is,
rust op een zaagtandlij st.
In de derde travee aan de noordzijde is een ingang met geprofileerde dagkant behouden, gedekt door een roodzandstenen latei.

Bouw- Blijkens de bouwnaden in de westgevels zijn deze opgetrokken in verband met de toren,
geschiedenis die mede blijkens een oude dakmoet van ongeveer 5 oo helling en een later gedichte door-

gang, tegen een ouder schip moet zijn gebouwd.
Het westelijk deel van het tegenwoordige schip is blijkens de geringe dikte der muren en
blijkens de structuur van het metselwerk uit secundair gebruikt materiaal opgetrokken.
Wellicht is het enigszins gerend beloop van het oostelijk schipgedeelte to verklaren, wanneer
men aanneemt dat dit gedeelte het jongste is en de verbinding moest vormen tussen het
oudere schipgedeelte en het niet geheel in die as opgetrokken jongere koor. Daar de toren
in de xve eeuw ontstaan moet zijn. en het rijzige koor met de tufstenen banden niet voor
omstreeks i 5 oo gedateerd kan worden, komt men voor de westelijke schiptraveeen op een
datering in de tweede helft der xve eeuw en voor de oostelijke traveeen in de eerste helft
der xvie eeuw.

De kerk bezit een goed verzorgde inventaris:
een achtzijdige eiken preekstoel met kolommetjes en kussenpanelen met ebbenhouten
ruggen, en bijbehorend achterschot en klankbord, midden xviie eeuw;
Doophek een geverfd eiken doophek met geslingerde spijlen en boven de ingang een koperen
doopboog, bekroond door een schild met het wapen van Wognum, verso Abraham's
offer; aan de voet gedateerd Anno 1775;
Koper op het doophek een zeldzaam rijk bewerkte koperen lezenaar met geciseleerd ornament in Lodewijk xv stij 1, XVIIIB, pl. CX VI-242 ;
aan de voet van de preekstoel een koperen doopbekkenhouder, gemerkt 1659 en I. s.
Herinnerings- Tegen de wand twee bij een behorende borden met opschrift en tij dyers betreffende
borden
de vrede van Breda in i 667, en aldaar opgehangen wapentuig, dat evenwel verdwenen is. Het bovenste bord heeft een gesneden lijst voorstellende een opeenstapeling van oorlogstuig waarboven een bazuinende figuur oprijst.
Kiok De klok meet 98 hoog bij diameter i i 7 en draagt het opschrift : VIGILATE ET ORATE,
DEO CONFIDENTES PIETER VERMATEN IN AMSTERDAM I 69 5 . Voorts het wapen van
Wognum en de namen: MR JAN WESTMIJSEN, WILLEM CORNELIS EDEL, DIRCK JACOBS
Preekstoel

DEKKER; JAN CLASEN PEREBOOM.
R.K. Kerk

In de moderne ROOMS-KATHOLIEKE KERK is een altaarsteen uit de middeleeuwse thans Herv. Kerk als mensa herplaatst (vgl. blz. 229). Het betreft waarschijnlijk een secundair gebruikte sarcophaagdeksel, zie MARTIN, ms.

Fig. 6o. Wognum. Boerderij 1 -6
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Schlderij

De kerk bezit voorts een groot schilderij op doek, voorstellende de H. Hieronymus,
Nederlands werk naar compositie in de manier van Bloemaert, midden xviie eeuw.

Boerderijen

In een moderne boerderij aan de noordzijde van het dorp, de Postgalei geheten, is aan
de zuidzijde een aardig toogdeurtje aangebracht met in het kalf gesneden : Anno i 643.
Aan de zuidzijde van het dorp staan twee oude hoeven. De zeer vervallen plaats
z-6, fig. 6o, is aan de voorzijde nog intact. In het voorhuis zijn de oude balken op
consoles behouden, in de gevel jaartalstenen Anno i 6z6.
De boerderij 1-14 is geheel van hout opgetrokken, XIXA, en heeft een kort uitgebouwd voorhuis, welks houten voorschot uitgezaagde z.g. windveren heeft;
(opmeting in archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg).

Molen

DE KORENMOLEN de Vriendschap is een in i 892 op een vierkant houten voetstuk geplaatste oudere grondmolen, type achtkante bovenkruier met stelling..

ZWAAG
Herv. Kerk

DE HERVORMDE KERK, eertijds de H. Martinus gewijd, is een eenbeukige kerk
met voorgebouwde toren, die aan de zuidzijde van de weg waarlangs het dorp zich
uitbreidt, gebouwd is op een enigszins verhoogd ruim kerkhof. De kerk is eigendom
van de Ned. Herv. Gemeente Wognum, Wadwei en Zwaag; de toren is burgerlijk
eigendom. De kerk verkeert in een verwaarloosde toestand.

Oudh. en Gest. ii, blz. 470; Teg. Staat v, blz. 494; VAN DER AA, XIII, blz. 380; N.H. Oudh. i,
blz. 8o; JOOSTING en MULLER, blz. 74; Gen. en Herald. Ged. v, blz. 253.
Afbeelding TEKENING door A. DE HAAN 1738 en copie daarnaar in Prov. Atlas te Haarlem.
Geschiedenis In de kerklijsten van de Domfabriek wordt Zwaag het vroegst genoemd in de oudst-bekende rekening van i 3 9 5 . Verdere historische gegevens zijn niet voorhanden ; slechts meldt de
Tegenwoordige Staat dat de kerk in i 749 verbeterd werd, en kende VAN DER AA nog een
gemetselde balustrade aan de toren, welke thans door een ijzeren hek is vervangen.
Literatuur

De kerk, fig. 6i, pl. XCIV-i 99, bestaat uit een schip van vijf traveeen,
waartegen een lets smaller en lager koor aansluit, dat twee traveeen diep is en
driezijdig gesloten is. Het muurwerk van schip en koor wordt door steunberen
geschoord.
De voorgebouwde toren aan de westzijde is in drie geledingen van baksteen opgetrokken en wordt bekroond door een gemetselde spits die thans onder een bekleding
met zinken losanges schuil gaat.
Materiaal De baksteen meet aan de toren 23 X 5,5, 1 o lagen 66, , hogerop inwendig 2 2, 5 X 4,5
- 5, 10 lagen 6 S . Uitwendig is veel muurwerk vernieuwd. Lijst en sierende onderdelen bestaan uit rode zandsteen.
Het schip vertoont aan de zuidzijde vrijwel uitsluitend secundair gebruikte lichtgeelrode moppen, formaat 28-30 X 8,5-9, io lagen 96, hier en daar hersteld met verschillende soorten baksteen. De vensterkoppen bestaan alle geheel uit rode baksteen.
Aan de noordzijde is het muurwerk tot de waterslag gepleisterd, daarboven bedraagt
de afmeting der baksteen 22 - 23 X 5, io lagen 62; onder de afvallende pleister komen
moppen te voorschijn. Het muurwerk is ongeveer 5 o dik.
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Fig. 61. Zwaag. Herv. Kerk

Het koor heeft een plint van tufsteen, waarboven het muurwerk enige lagen moppen
vertoont, 27,5-29 X 7-8,5, om vervolgens boven de waterlij st over to gaan in baksteen van 20,5-2 i , 5 X 4,5 5 , I o lagen 5 8 ; de dikte van de muren beloopt bier ongeveer 6o. De waterslag bestaat rondom het gehele gebouw uit rode Bremersteen.
De toren heeft in de tweede geleding telkens drie smalle nissen gedekt door rood- Toren
zandstenen lateien, en in de derde geleding brede korfbogig gedekte nissen met de
alm aten. De boogsluiting der nissen en het overkragend fries boven de derde
gg
-
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geleding zijn vernieuwd, wellicht bij het aanbrengen van de ijzeren balustrade ter
vervanging van de gemetselde, die in i 849 door VAN DER AA nog genoemd wordt.
De ingang is binnen een hoge geprofileerde spitsboognis gevat en wordt gedekt door
een roodzandstenen latei met driepasversiering in de hoeken. In het boogveld hierboven is tussen een soortgelijk versierde roodzandstenen omraming een cirkelvormig bovenlicht met oud gesmeed ijzeren kruis aangebracht.
Kerk De steunberen aan het schip zijn, naar uit de gave vorm der eerste blijkt, door een
ezelsrug gedekt geweest; de waterlijst van zandsteen wordt om de steunberen been
in baksteen voortgezet.
Aan het koor zijn de steunberen slechts eenmaal versneden. Het muurwerk wordt
afgesloten door een keellij st.
De vensters van het schip hebben een eenvoudig smal holprofiel, aan het koor een
profiel bestaande uit een afschuining onderbroken door een sprong.
In de derde schiptravee zijn de oude ingangen nog aanwezig; aan de zuidzijde gedicht, aan de noordzijde verborgen binnen een voorgebouwd tochtportaal. De
natuurstenen waterlijst grijpt er aan beide zijden rechthoekig omheen; de dagkanten
zijn geprofileerd, aan de zuidzijde in baksteen, aan de noordzijde in natuursteen.
Boven de noordelijke ingang heeft de nis een tufstenen tracering, uit cirkelsegmenten
samengesteld.
Inwendig De twee eerste traveeen van het inwendige zijn voor dienstruimten afgeschoten; er
zijn vensters met houten kozijnen en kleine ruiten op willekeurige hoogten ingebroken. Het koor en de drie resterende schiptraveeen worden als kerk gebruikt.
Schip en koor worden gedekt door houten tongewelven, op trekbalken die door
middel van sleutelstukken en korbeels op diep doorlopende muurstijlen rusten. Van
de sleutelstukken is nog slechts een enkele gaaf. In het koor komen de schinkels neer
op korte schalken op kopjes. De beide eerste traveeen van het gewelf zijn onbeschoten.
Achter de betimmering zijn aan de koorsluiting een vrij gave spitsbogige piscinanis
van rode Bremersteen met driepas detaillering en sponning en aan de noordzijde een
onversierde rechthoekige sacramentnis aanwezig.
Bouwperioden Schip, koor en toren vertegenwoordigen verschillende bouwperioden, waarvan die van het
schip de jongste is, xvIA. Het koor en de toren zijn in de xve eeuw te dateren; de toren

vertoont vrij late details; het koor dat weinig dateerbare vormen vertoont kan iets ouder zijn.

Van de inventaris valt het koperwerk bijzonder op.
De eiken preekstoel is gaaf met achterschot, klankbord en trap j e. De kuip is versierd
met gestoken friezen, half-geornamenteerde, half gecanneleerde zuilen en ebben
kussenpanelen. In het fries zijn de namen PIETER CLAESZ. BLOCKER K. M., PIETER JANSZ
ROOMBOER K. M., benevens het monogram C. P. (PIETER CLAESZ) ANNO 1659 te lezen.
Het achterschot is aanzienli j k jonger en met ornament in de trant van Lodewijk xiv
versierd, midden xviiie eeuw.
Koper Op de preekstoel is een buitengewoon fraaie koperen lezenaar met Lodewijk xiv
ornament aangebracht, gehouden door een koperen hand met manchet, die de zware
gedreven koperen arm draagt xvirrb, pl. CXVI-243.
Aan de voet een koperen doopbekkenhouder, xvii.
Op het doophek een koperen lezenaar, xviid, een kaarsenarm, xvii, een fraaie
koperen doopboog in Lodewijk xiv vormen, pl. CXIX--249, bekroond door een peli-
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kaan met jongen, staande boven een wapen dat aan de achterzijde het opschrift
vertoont : GESCHONKEN DOOR JUFFR. MARIJTJE HOFLANDT A ° I 748. Op de voet van de
doopboog is de naam van de gieter vermeld : JOAN NICOLAUS DERCK ME FECIT HORNAE
AO 1 748. Het houten model voor de boog is aangewend als omlijsting van een
memoriebord voor de schenkster; het vermeldt behalve het memorie-opschrift de
namen PIETER CLAESZ (MAST) ANNO 1748 en GESNEDEN DOOR DIRCK KOOL.
De afscheiding tussen het kerkgedeelte en de dienstruimten bestaat uit een in Lode- Betimmering
wijk xiv trant versierd schotwerk met vier deuren, midden xviiie eeuw, ( 1 749?).
Voorts bezit de kerk nog twee psalmbordjes uit 1696.
Voor het zuiderportaal ligt een fragment van een rood-zandstenen sarcophaagdeksel
(zie J. BELONJE, Steenen Charters, 1941, blz. 15, afb.).
In de toren hangt een klok, hoog 82, diameter 98, met opschrift: DUM TRAHOR Klok
AUDITE VOCO VOS AD GAUDIA VITE MCCCCLXVIII. STEVEN BUTENDIIC.

De moderne ROOMS-KATHOLIEKE KERK (omstreeks i 9 3 o) bezit een collectie R.K. Kerk
kerkzilver waarvan het volgende vermeldenswaardig is:
lavaboblad, pl. CXXX -276, 3 2 X 42 diameter; de rand versierd met bloemen tussen Blad
rolwerk en rolwerkcartouches ; in de cartouches voorstellingen van S. Maarten, S.
Petrus, S. Wilhelm van Maleval en een H. abdis met een boek, H. Gertrudis ? In de
schaal is een voorstelling van Pilatus de handen wassend, gegraveerd binnen een groot
cartouche van aan rolwerk herinnerend ornament. Merken : Holland, Amsterdam,
jaarletter e van 1667, meesterteken van joh. Bogaert. FREDERIKS nr. 193;
wierookvat met nieuw bovendeel. Op het bakje cartouches van rolwerk, festoenen Wierookvat
en voorstellingen van H.H. Martinus, Catherina, en de H. Maagd. Inscrlpties DIRCK
FLORISEN, TRIJN JANSDR; omstreeks 1 640. Merken zijn door de ijkproef onleesbaar
geworden;
fraai wierookscheep j e, pl. CXXII -2 5 5 , hoog 17, breed 19, met twee leeuwtj es en twee Wierookscheepje
hermen op de hoogopgebouwde achtersteven. Op de voet festoenen en bladornament,
XvIIA. Merken : Hoorn, een zwaard ? verder geheel onherkenbaar;
geheel zilveren kruisbeeld, pl. CXXIV--z6z, hoog 93, op zware zilveren voet, versierd Kruisbeeld
met vier gedeeltelij k vrij gedreven engelfiguren. Op de uiteinden van het kruis in relief
de vier evangelistensymbolen. Op de voet een inscriptie : DIRCK VOLCKERTS, TRIJN
BAERTHES BIDT VOOR DIE ZIELEN. Antwerps werk, gekroonde hoofdletter A van 168 I,
meesterteken monogram G.D. ?, XVIIB;
twee kandelaars, hoog 40, Op pootjes. Inscriptie TRIJN CLAESDR. MARY JANSDR. Kandelaars
Antwerps werk, XvIIB, jaarletter x, meesterteken een zon;
vier kandelaars, hoog 67 ; merken : Holland, Amsterdam, jaarletter Y van 173 3,
meesterteken een ooievaar als Voet 13 4-I 3 S ;
twee vaasjes met grote voluutvormige oren, hoog 27, Antwerps werk, jaarletter A Vaasjes
van 1681, meesterteken een zon als voorgaande.
Van de BOERENHOEVEN is nr. 259 vermeldenswaard als gaaf type van Westfriese stolphoeve, XVIII; zij is in i949 gerestaureerd (opmetingstekening in archief
Rijksdienst voor de Monumentenzorg).
Een jongere hoeve nr. z68 heeft een aardige onlangs herstelde pronkdeur en gedeeltelijk in stijl vernieuwd bovenlicht.

Boerderijen
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Literatuur Oudh. en Gest. II, blz. 6z e.v. ; Teg. Staat viii, blz. 5 8 5 e.v. ;. P. VAN CUYCK, Beschrijving van

eenige oudheden, gevonden in een tumulus, of begraafplaats, op het eiland Texel in November 1777, Amsterdam 178o; VAN DER AA XI, blz. io3 ; s. MULLER FZN., Regesten van het
archief der bisschoppen van Utrecht, 722--I 5 z8, Utrecht I9I 9-'zz, nrs. 178, 23 5 I ; VAN DEN
BERGH, Oork. Holl. en Zeeland I, nrs. 7, 9, 64, II, nrs. 3 13, 502, Suppl. nr. 18 I ; MULLER
EN JOOSTING II, blz. 3 18 ; J. C. VAN DER LOOS, Van het eiland Texel, in : Bijdr. Bisdom
Haarlem xLV, 1928, blz. 161; A. w. BIJVANCK, Excerpta Romana, R.G.P. dl. 73 en 81,
's-Gravenhage 193 I en 193 5 ; OPPERMANN, Fontes Egm. blz. I04; Oork. Sticht Utrecht, nr.
49 en 140; MON. BAT. II, I941, blz. 18I ; C. S. PONGER in Westfriesch Jaarboek 1-9-1942, blz.
65 ; J. A. VAN DER VLIS, Texel, land en yolk in de loop der eeuwen, A'dam-Texel 1 949.
Tekeningen Verschillende afbeeldingen van de voormalige kerk in de Westen door c. PRONK 17z 8,
P. V. CUYCK 179 5, H. TAVERNIER 1 790, C. W. BRUINVIS 1843, alle in de Provinciale Atlas van
N. Holland te Haarlem (Rijksarchief).
Geschiedenis Blijkens een neolithische vondst zou Tessel reeds in de steentijd bewoond geweest zijn
(Ponger). Een terp ten zuidwesten van den Burg bleek voorts bij amateur-opgravingen in de
dertiger jaren dezer eeuw, resten uit de terpentijd, Romeins, Merovingisch en ,Saksisch"
aardewerk te bevatten. Een opgraving in het einde van de xviiie eeuw op de z. g. Sommeltj esberg tussen Waal en Oosterend door P. van Cuyck verricht, bracht verschillende Romeinse
voorwerpen, waarschijnlijk uit de eerste eeuw na Christus, aan het licht, die echter sindsdien
weer verdwenen zijn. Ook in het stadspark en bij de Waal zijn Romeinse munten gevonden.
Een gebied genaamd Tessel komt reeds vroeg in de Middeleeuwen voor onder de goederen
van het klooster Lauresham (Lorsch) (772) en van de abdij Fulda. De blaffert van goederen
van de Maartenskerk te Utrecht, die op ongeveer 96o gedateerd wordt, kent een derde deel
van het hier voor het eerst als eiland vermelde gebied Tessel benevens de kerken aan de
Utrechtse kerk toe. In 98 5 wordt Tessel door Koning Otto III aan Dirk it geschonken; in
II84 vernemen wij. dat Floris III Tessel en Wieringen onderworpen heeft. De berichten
uit de xiiie tot xve eeuw handelen vervolgens over rechten die het klooster Ludingakerke
over kerken in Tessel bezat. De hoofdkerk was de thans verdwenen kerk in de Westen. In
de kerklijsten van de Dom van Utrecht uit het einde van de xive eeuw en later komen vier
kerken op Tessel voor, t.w. de Westen, de Waal, den Burg en Oosterend, waarvan thans
alleen de beide laatste nog als zodanig bestaan.
De kerk van de Westen, die blijkens oude tekeningen in Romaanse stijl was opgetrokken,
werd verlaten, toen het dorp onder het zand bedolven werd. De bouwval werd nog lange
tijd' voor begraving gebruikt en de toren diende tot 18 5 9 als baken voor zeevarenden. Opgravingen naar de fundamenten van de verdwenen kerk, in 1941 uitgevoerd, brachten weinig
aan het licht (ziePONGERa.w.).
Van de middeleeuwse kerk op de Waal, aan H. Bonifacius gewij d, kwamen in 1950, bij de
bouw van een nieuwe kerk fundamenten van veldkeien te voorschijn.
De kerk van den Hoorn was aanvankelijk een kapel van de Westen. Op Oude Schild stond
voorts nog een in 148 i gestichte Catharinakapel, die onder den Burg behoorde en waarvan
alleen het kerkhof nog te herkennen valt. Ook de kerk van de Koog is uit een kapel van den
Burg ontstaan.
Daarnaast moeten er minstens twee kloosters op het eiland geweest zijn : een in 13 I z opgeheven Tempelierenklooster op ,,Gerritsland" tussen de Koog en den Burg en een Tertiarissenklooster in den Burg.
Evenals Westfriesland kreeg Tessel tegen het einde der xiiie eeuw een handvest, waardoor
Floris v het gebied aan zijn huffs bond. In de xve eeuw werden de rechten, na vervallen te
zijn wegens het partijkiezen voor Jacoba, opnieuw en nu uitgebreider verleend.
Naast deze oude domeingoederen, werden reeds sedert de xiiie eeuw dikwijls door nietTesselaars landen ingedijkt, die deels een wisselvallig bestaan leidden. In de xviiie eeuw werd
het dijksbestuur opnieuw geregeld in het waterschap „de zo Gemeenschappelijke polders".
Tot in 19 5 3 echter bleef land verloren gaan door dijkbreuk. Het Eierland werd in i 629 na
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het aanleggen van een zanddijk bij Tessel getrokken. De Staten van Holland stelden een kastelein aan, die tevens de postverbinding met Vlieland had te verzorgen. Het oude Eierlandse
Huis, dat op de noordelijke punt van het eiland stond, en dat blijkens verspreide berichten
herhaaldelijk verbouwd werd, is tegen het einde der xixe eeuw gesloopt (VAN DER VLIS,
blz. 163).
Het eiland had evenals het vasteland herhaaldelijk van vijandige invallen te lijden. Ook de
Watergeuzen brachten onrust en vernieling ; onder anderen brandde het Schoutenhuis door
bun toedoen in 15 7 5 af, en werd de Westen geplunderd. In de xvie en xviie eeuw was Tessel
belangrijk als vertrekpunt van de vloot; het verblijf der admiraals bracht tijdelijke welstand,
waaraan het dorp Oude Schild zijn bloei dankt.
Doordat de scheepvaart minder afhankelijk werd van de elementen enerzijds en door het
verzanden der zeegaten en Zuiderzeehavens anderzijds, verloor Tessel echter belang voor de
zeevaart ; de bewoners gingen zich meer en meer op de schapenteelt toeleggen.

VERDEDIGINGS WE.KKEN

I

Ten Zuiden van Oude Schild ligt de z.g. OUDE SCHANS, een verdedigingswerk
uit het begin van de tachtigjarige oorlog.

Schans

Resolutien Staten-Generaal, R.G.P. deel 92, blz. 5 00; Item, Staten van Holland en West - Literatuur
vriesland; L. VAN DEN BOSCH, Tooneel des Oorlogs, 167 5 IV, blz. 27 ; P. CHR. BOR, Historie
der Nederlantschen Oorlogen, 1 679, I, VIII, blz. 6 S 3 ; G. BRANDT, Historie van Enkhuisen,
1 747, blz. v, 18 z ; D. BURGER VAN SCHOOREL, Chronyk van de stad Medemblik, 1 767, blz. z 5 2;
J. VAN DAM DEN BOUWMEESTER, Beschrijving van den Helder, I847; J. W. VAN SYPESTEYN en
J. P. DE BORDES, De verdediging van Nederland in I 672 en I 673, I 8 5 o; VAN DER AA, VIII,
blz. 6o 5 ; Correspondance de Napoleon I, note sur l'Isle du Texel, i 8 z i ; A. C. TH. GEVERS
LEUVEN, Neerlands Verdedigingsmiddelen, 1869; D. DEKKER, Ontwikkelingsgeschiedenis en
beschrijving der Gemeente Helder, I 875 ; J. A. VAN DER VLIS, a.w. ; w. H. SCHUKKING,
Napoleon en de vestingbouw, meer in het bijzonder in Nederland, in : Genootschap voor
Napoleontische Studien, I, 195 I, blz. 48;
BRONNEN : Memorien den Helder, Min. van Oorlog, A.R.A.
CARTOGRAFIE : F. C. WIEDER. Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland,
Tijdschrift K.N.A.G. 191 8 ; J. F. W. CONRAD, Kaarten van de Texelse Zeegaten. Notulen der
vergaderingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs, 1862—'63.
JOOST JANSZ. Beschrijving enz. Kon. Ak. van Wetensch. cat. II, 1 868, nr. 5404; Anonieme Oude
gravure in L. van den Bosch, Tooneel; JURR. ANDRIESSEN, aquarel, Prov. Atlas Haarlem; afbeeldingen
Vestingplans T i, T 3a, T 3c en T 4, A.R.A.; Registertekening Voorm. Geniearchief den
Helder.
,

Fig. 62. Oude Schild en de Schans, naar prent bij L. van den Bosch, Tooneel des Oorlogs
A. MILITAIRE BETEKENIS EN BESTEMMING IN DE LOOP DER TIJDEN. Als jaar van aanleg van Geschiedenis
de Oude Schans wordt door VAN DER AA, vermoedelijk op gezag van oude kronieken,
zoals die van Medemblik door DIRK BURGER VAN SCHOOREL,Anno i 5 72 opgegeven. Waar-

schijnlijk is dit een of twee jaren te vroeg. Op zo April 15 72 immers benoemde Prins Willem I
jonkheer Diederik Sonoy tot zijn Luitenant of Gouverneur van het Noorderkwartier van
1

Bewerkt door Kolonel w.

H. SCHUKKING.
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Holland en eerst bij de beschrijving van de mislukte poging van Caspar de Robles, stadhouder
van Friesland, in October i 5 7 S gedaan, om het eiland Tessel te overrompelen, deelt Bor mede
dat Sonoy „op de selve (nl. op Tessel en Wieringen) sekere schansen tot bewaringe van Bien
hadde doen maken" en dat over beide eilanden de hopman Wouter Hageman het bevel voerde,
hetgeen, wat Tessel betreft, door de Resolutie der Staten van Holland van 3 October I 5 7 S
wordt bevestigd. In die van 24 November i S 79 is sprake van ,,Cornelis Jansz., ghecommitteert
als Drost op het „Fort binnen Texel met twintigh Soldaten, die de selve aldaar tot laste
vanden Lande sal mogen houden". Deze kleine bezetting wijst op een vestingwerk van
geringe afmetingen, evenzo vinden wij in de Resolutie van i 5 Juli i 5 8 8 vermeld de opdracht
aan de bekende fortificatiemeester ADRIAAN ANTHONISZ, om het bestek te maken voor twee
forten „soo kleyn als moghelijck is", op Vlieland en op ,,Huysduynen voor de Heyde" tot
„beveydinghe" van het Marsdiep. Het jaar i 5 88 is dat van de ,Onoverwinnelijke vloot",
welke onderneming blijkbaar aanleiding gaf tot de bouw van genoemde fortjes. Hiervan
horen wij later niet veel meer, doch dat op Tessel nam in betekenis toe met zijn taak : de
bescherming van de voor de koopvaardij- en oorlogsvloten der Republiek zo belangrijke
rede, in de xvliie eeuw ook wel „de Moskovische Ree" genoemd.
Zo is te lezen in de Resolutie van de Staten-Generaal van 3 Juni i 603 dat er op het fort van
Tessel een compagnie van 5 o man lag, die zelfs tot i i 3 man werd versterkt. Tijdens de 3
Engelse oorlogen in de xvire eeuw bleek ook telkens het strategische belang van de Tesselse
zeegaten uit de maatregelen, genomen om de schans in een betere toestand te brengen.
2 3 April i 646, toen het naar de vrede liep, constateerden de tekenaars w. SCHELLINKS en
LAMBERT DOOMER op hun refs naar Frankrijk dat „de schans opt Tessel seer vervallen was"
(zie Oudheidk. Jaarboek i 943, blz. i o), maar zowel in i 6 5 3 en i 654, als in i 665 en in i 672
en i 673 werden ingenieurs of andere deskundigen uitgezonden om plannen tot verbetering
op te maken die nochtans niet alle zijn uitgevoerd. Wat die plannen precies behelsden en
wat ervan tot stand is gekomen, hebben wij niet kunnen vinden; waarschijnlijk is volstaan
met de verwaarloosde wallen te herstellen en de grachten uit te diepen (zie Resn. Holland
16 5 3, 1654 en z 66, L. V. D. BOSCH over 1 673, enz.). Eerst uit het jaar i 781 (4e Engelse oorlog :
1780-1784) is een belangrijk ontwerp ter verbouwing van de Oude Schans in Nieuw-Nederlandse stijl bewaard gebleven, pl. CVI—zzo. Hiermee ging gepaard het plan voor een
eveneens moderne gebastionneerde omwalling van de Nieuwe Haven ten Oosten van het
dorp Oude Schild. Geen van beide projecten is uitgevoerd; in plaats van een versterkte
haven op Tessel kwam echter wel in de jaren i 781--178 5 de oorlogshaven ,,het Nieuwe Diep"
bij den Helder tot stand. Deze bleek nochtans, evenmin als de aan de ,kop van Noordholland" aangelegde kustbatterijen, sterk genoeg om in i 799 de bij Callantsoog gelande
Engelsen en Russen van de landzijde te keren, zodat tevens de Tesselse zeegaten en de gehele
Bataafse vloot in 's vijands handen vielen.
Na zijn aftocht in het eind van dat jaar werd den Helder en omgeving in i 800 en i 803 wel
beter versterkt, maar het duurde nog tot Y 81o, het jaar der inlijving, voordat met een algehele
verbetering der Stelling werd aangevangen onder persoonlijke leiding van Keizer Napoleon i.
Dat hierbij ook het eiland Tessel een belangrijke rol moest vervullen, blijkt niet alleen uit
het rapport dat de Franse Ingenieur-Generaal KIRGENER, BARON DE PLANTA, 19 September I 8 I o
op 's Keizers last uitbracht, maar vooral uit de op 6 April z 8 i 1 door ' Napoleon zelf gedicteerde „Note sur l'Ile du Texel", welke gevoegd was bij zijn bevel van diezelfde datum voor
de- versterking van den Helder, gericht tot de Minister van Oorlog. Uit KIRGENER'S memorie
volgt, dat de Oude Schans reeds in i 8 i o door een rondgaande bedekte weg was omgeven,
waardoor zij tij delij k zelfs door een batalj on kon worden verdedigd. In opdracht van de
Keizer werden echter in i 8 i z eerst twee afzonderlij ke forten : de Lunette en de Redoute, ter
weerszijden van de schans aangelegd, die in i 8 i 2 van bomvrije gebouwen werden voorzien.
In laatstgenoemd jaar is ook de Oude Schans, toen fort Central geheten, verder verbeterd en
uitgebouwd. Ben en ander heeft bestaan in het verzwaren van de, naar de landzijde gekeerde,
gebastionneerde wallen en in de aanleg daarvoor van een ravelijn en een getraverseerde
zwaardere bedekte weg of enveloppe, van twee grote wapenplaatsen voorzien.
Op deze wijze ingericht werd de Oude Schans door de Franse bezetting op 4 December i 8 i 3,
na vrij hevige tegenstand, aan de Nederlanders overgegeven en zij bleef verder, met haar
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beide nevenwerken, de gehele xixe eeuw door gehandhaafd als onderdeel van de Stelling
van den Helder. Haar taak was, in oorlogstijd het bezit van Tessel te betwisten aan een vijand,
die met het doel, de Zuiderzee onveilig te maken, daartoe dat eiland als basis zou willen gebruiken.
Bij Kon. Besluit van 24 Januari 1922 (Staatsblad nr. 30) zijn de werken op Tessel als vestingwerk opgeheven, nadat in i 8 8o de verboden kringen hadden opgehouden te bestaan, want
reeds spoedig na de Frans-Duitse oorlog van 187o-'71 was hun militaire betekenis sterk
gedaald. Hierop mag duiden de ontboezeming van HENRY HAVARD in zijn „Voyage aux
villes mortes du Zuiderzee" van i 875 (blz. 149) : , Parfois aussi le fort de Texel s'eclaire au
milieu de la nuit, et le bruit sourd et sinistre du canon se mele aux mugissements de la tourmente. Mais c'est pour avertir les navires au large du voisinage de la cote, ou pour signaler
un vaisseau qui se trouve en danger."
Na de opheffing werden de Oude Schans, de Redoute en de Lunette, die inmiddels waren
opgenomen in de Voorlopige Monumentenlij st, deel v, i, uitgegeven in i 9 2 i, na reeds van
1920 of verhuurd te zijn geweest aan het Waterschap „De 30 gemeenschappelijke polders
op Texel", bij akte van i i December 1 924 voor S o jaren aan dat waterschap in erfpacht uitgegeven om ze als weiland te gebruiken. Desondanks verleende de Minister van Financien
in April i 9 3 o vergunning aan de Directie der Zuiderzeewerken tot het afgraven van de drie
oude vestingwerken ter verkrijging van zand en klei voor de dijkverzwaring ter plaatse.
Foto's, door de zorg van de burgemeester van Tessel in Juni 1930 genomen, vertonen de drie
forten nog duidelijk in hun kantige vormen en landschappelijke schoonheid.
De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg adviseerde onverwijld aan de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de Commissie voor de Zuiderzeewerken met de
meeste klem te verzoeken, aan haar voornemen tot slechting van de werken geen gevolg te
geven (zie de Vertrouwelijke Mededeelingen dier Rijkscommissie, Afd. voor het behoud en
de herstelling, van April, Mei, Juni 1930). Ter aanvulling van haar advies deed zij in Augustus
d.o.v. een verslag opmaken betreffende de toestand der werken en hun waarde uit historischvestingbouwkundig oogpunt. Uit dat verslag blijkt dat toen reeds de Redoute gedeeltelijk
was gesloopt en bij de Oude Schans een begin was gemaakt met het afgraven van de saillant
van het Zuidwestelij k half bastion en het plaatselij k dempen van de gracht nabij die saillant,
alwaar een dam met betonbrug was ontworpen.
Ook het verzoek van de Minister van O. K. en W. aan zijn ambtgenoot van Waterstaat, het
slechten van de Oude Schans achterwege te laten, als de beide andere werken geheel zouden
worden prijsgegeven, had niet het beoogde gevolg. In het najaar van I 9 3 I was van eerstgenoemde schans een gedeelte verdwenen, bestaande uit het meerendeel van de twee halfbastions en het bastion, aan de zij de van de zeedijk gelegen (zie de luchtfoto's, op z6 October
193 I genomen door de fototechnische dienst van het M.L.D. Vliegkamp „De Kooy",
pl. CV-219).
(Aanleg en verdere ontwikkeling)
Om de oorspronkelijke gedaante van de Oude Schans en de fortificatorische ontwikkeling
ervan in de eerste twee eeuwen van haar bestaan zo goed mogelijk vast te stellen, moeten
- daar vestingbouwkundige tekeningen uit die tijd ontbreken en de geschiedkundige gegevens ons in de steek laten -- de bronnen van cartografie en prentkunst te hulp worden
geroepen. Chronologisch komt hiertoe in de eerste plaats in aanmerking de bekende,
zeldzame kaart van Noordholland met de eilanden, door JooST JANSZ. (BILHAMER), die
deze in opdracht van de hertog van Alva, in of omstreeks I 5 71 ontvangen, met octrooi
van diens opvolger Requesens van 3 i Juli i S 7 S , in houtsnede in het licht gaf. Van deze kaart
is alleen een latere uitgave, nl. van i 6o6, in twee exemplaren bewaard gebleven, die in het
Noorden, midden in de Zijpe-polder, afbreekt. De Noordpunt van Holland tot Huisduinen,
alsmede de eilanden, komen als afzonderlijk kaartje voor in de, in i 6 zo gedrukte , Beschrywing by de kaart van Joost jansz", waarvan een exemplaar in de bibliotheek der Kon.
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam berust (WIEDER, a.w.). Op laatstbedoeld kaartje,
pl. CVI -2 z i, staat de Oude Schans op Tessel reeds aangegeven: de vierkante vorm wijst op
een niet-gebastionneerde redoute, uiteraard van kleine afmetingen. Uit het feit, dat de Zijpe in
B. BOUWGESCHIEDENIS
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I 73 door Sonoy weer onder water werd gezet, zou kunnen volgen dat dit Noordelijke
gebied, met Tessel en de schans, reeds in dat jaar in kaart zijn gebracht. De Oude Schans komt
eveneens voor op de grote kaart van Holland en Westfriesland, in 1621 door BALTHASAR
FLORISZ. VAN BERCKENRODE getekend. Van deze kaart, waarvan het enig bekende volledige
exemplaar in het Westfries Museum te Hoorn berust, is een verkleinde reproductie afgedrukt in. BOXHORN's ,Toneel van Hollandt" van 1634, waaraan een latijnse uitgave van
163 2 voorafging. De schans vertoont zich hier met vijf bastions, welke vorm zij steeds heeft
behouden, al blijkt eerst uit latere afbeeldingen, dat slechts drie bastions vijfhoekig zijn en
de overige twee vierhoekig, nl. zg. halve bolwerken, met deze bijzonderheid dat de naar
elkaar toegekeerde facen van die bastions een hoek vormen zonder tussenliggende courtine.
(Dit weinig voorkomend tracee zou later door de Franse ingenieurs een ,rentrant" worden
genoemd).
Onder de vele kaarten van de Tesselse zeegaten, bedijkingen, enz. aanwezig in de verzameling
Bodel Nij enhuis. (Univ. bibl. Leiden) is o. a. die van 5 Augustus 175 I, door MATTI JS DEN
BERGER gemeten en getekend, voor ons Joel van belang, daar zij de karakteristieke grondvorm van de Oude Schans goed laat zien. Maar ook op twee gravures van ongeveer 75 jaar
vroeger is dit het geval: vooral op die uit het boekwerk van LAMBERT VAN DEN BOSCH,
Tooneel des Oorlogs (van 1675) (fig. 62) en minder duidelijk op de prent van PEETERS en
BOUTTATS uit het Thooneel der Steden ende Sterkten van 't Vereenight Nederlandt (van
1674). Eerstgenoemde gravure vertoont ook een gebastionneerde omwalling van het dorp
Oude Schild, welke kan zijn aangelegd op last van Johan Maurits van Nassau, die in Augustus
1673 het eiland bezocht.
De eerste meer nauwkeurige vestingbouwkundige gegevens van de Oude Schans dateren
van 178 I . Vestingplans van vroegere tijd zij n ons tot nog toe niet ter kennis gekomen, maar
— mede gelet op de min of meer duidelij ke afbeeldingen hiervoren vermeld — wil het ons toeschijnen dat de vormen en afmetingen tussen 1630 en 1780 niet veel veranderd zijn. Het plan
T 3a van 1781 in het Alg. Rijksarchief immers vertoont nog geheel een schans van het toen
reeds lang verlaten Oud-Nederlandse stelsel: zeer kleine bastions, waarvan de flanken geheel
of nagenoeg loodrecht staan op de courtines, waardoor vooral de 3 vijfhoekige bastions aan
bun achter- of keelzijde veel te nauw zijn. Dat ook het relief, d.i. de hoogte der wallen boven
het terrein, maar gering was, kan blijken uit de wat simpele aquarel, die JURRIAAN ANDRIESSEN,
pl. CVII-222, de schilder van arkadische landschappen en behangsels (I 742 -I8I9) van de
landfronten der schans maakte en waarop de daken van de z stenen kazernes bijna geheel
boven de wallen uitsteken. Overigens ziet het fort er wel gevechtsbereid uit : een palissadering
is aanwezig, op de bastions staan 2 vlaggen en een kanon (de andere waren op de punten der
bolwerken aan de zeekant opgesteld) . De tekening is gedateerd op i 780, het jaar waarin de
4e Engelse oorlog uitbrak.
Uit het renvooi op het vestingplan is te lezen, welke gebouwen zich in de schans bevonden;
alleen het kruitmagazijn was tegen beschieting beveiligd, zg. bomvrij, de kazernes, met
logiesruimte voor totaal 3 20 man, en de houten loods voor ,,allerhande goederen" niet. Aan
de landzijde gaf een overwelfde poort met voorgelegen brug, gedeeltelijk ,slaapende" en
verder ophaalbrug, toegang tot het verdedigingswerk, van de zeedijk was veiligheidshalve
de schans slechts te betreden door een nauwe „sortie" en langs een bruggetje „ter breedte
van een enkele plank waar over maar man voor man kan defileeren." Behalve de traditionele
put, de regenbakken en een pomp, staat op het plan nog aangegeven de stenen uitwateringssluis in de zeedijk, waardoor tevens de inundatie aan de landzijde kon worden gesteld, terwijl
op de saillanten van de 5 bastions platforms of beddingen van klinkerbestrating voor op-stelling van kanonnen dienden. Bij deze verouderde versterking steekt wel sterk of het
tegelijkertijd gemaakte ,,Project-Plan" (Vestingplan T 3c), pl. CVI --22o ,dat nodig werd
geacht om met de schans ,een behoorlijke Defensie te kunnen presteeren." De vergelijking
tussen het bestaande en het te maken werk is vergemakkelijkt doordat het oude schans-tracee
met de gracht gestippeld is ingeschetst. Het nieuwe grondplan met 2 a 3 maal grotere,
voornamelijk landwaarts gekeerde, 5 bastions met naar binnen gebogen flanken en zonder
courtines, is voor die tijd kenmerkend en vertoont in zijn onderdelen vrij veel overeenkomst
met dat van de in i 77y aanbestede Hoge Bossche fronten te Maastricht, ontworpen door de
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Directeur-Generaal van Fortification Carel D. Du Moulin. Evenals daarbij is in het Tesselse
ontwerp uitgegaan van de in Coehoorn's z.g. ,tweede manier" van vestingbouw neergelegde
beginselen, welke een overgang vormen van het gebastionneerde naar het getenailleerde
stelsel (zie ook Beschrijving Monumenten Gemeente Maastricht, ie afl. blz. 86).
Echter zou de zo nodige modernisering van de Oude Schans, blijkbaar evenzeer door Du
Moulin geinspireerd, niet tot uitvoering geraken evenmin als de, volgens dezelfde beginselen
ontworpen, versterking of ,Retranchement" rondom de nieuwe haven van Oude Schild.
(Zie Vestingplan T i.) Vandaar dat de Generaal-Majoor-Ingenieur ADR. VAN HELDEN nog
kon schrijven in zijn rapport van i z December i 796 aan het Comite tot de Algemeene Zaaken
van het Bondgenootschap te lande, na een inspectie, door hem verricht over „de kusten en
batterijen op het eiland Texel en aan den Helder":
,,Deeze schansch heeft zeer veel hoofdgebreeken zoo in deszelfs tracee als in deszelfs profillen. De Bastions zijn zeer klein en derzelver keelen veel te eng. De flanqueringen zijn niet
regthoekig; De Borstweringen hebben veel te weinig dikte en zijn in verre na niet verheeven
genoeg; wel is waar, dat de Bermen behoorlijk zijn gepallisadeerd, dat de Schans is omringd
met een watergragt, die door middel eener Sluys kan worden aangevuld; dat dezelve geleegen zynde in een moerassigen streek, door in te laatene Zee-Water, nog ontoegankelijker
kan gemaakt worden . . . " maar verbetering acht hij zeer nodig en hij doer het voorstel om,
teneinde de binnenruimte van de schans te vergroten : „de courtines buytenwaards over te
doen werken en dezelve van een gebastionneerde Schans in een eenvoudige vier- of vijfhoekige Redoute te hervormen." Ook dit vrij originele, maar niet onverdienstelijke voorstel
had geen gevolg.
In i 8 i z eerst werd de Oude Schans aanmerkelijk verbeterd; de aanleg van een lage bedekte
weg en van een aanlegsteiger of ,embarcade're" aan de zeezijde was daaraan in i 8 io, zeer
spoedig na de inlijving, voorafgegaan, hetgeen blijkt uit de volgende „Observations", die de
Franse sous-Directeur GUARDIA in zijn beschrijving van het fort op z 2 October i 8 i i (Memorie
H S 6 in het Alg. Rijksarchief) ten beste geeft:
,,C'Est un Polygon Pentagonal irregulier d'environ 8o metres de Rayon ayant deux fronts
de i zo Metres a peu pros, de cote exterieur vers la terre et deux autres de 8o Metres, principalement pour la defense de la Digue de Mer, au saillant de laquelle it oppose un rentrant;
ce fort est Enceint depuis environ un an d'une sorte de chemin couvert resultant de la digue
des Polders qui joint celle de Mer."
Nadat in 181 I, volgens de aanwijzingen van Napoleon in zijn Nota van 6 April de Lunette
bij Oude Schild, een langwerpig zeshoekig, aan de achterzijde open fort op ongeveer 6o m
oostelijk en de vijfhoekige, gesloten Redoute, ongeveer 7 S m ten westen van de Oude
Schans, beide eenvoudige werken zonder flankement, waren aangelegd, was in het jaar daarop
de uitbouw van het toen genoemde fort Central aan de orde. De oude gebastionneerde
vijfhoek bleef daarbij in wezen, maar van de landfronten werden de wallen gedeeltelijk opgehoogd en verzwaard, terwijl daarbuiten een groot ravelijn met voorgelegen getraverseerde
enveloppe (van het systeem-Cormontaingne), voorzien van twee wapenph atsen, ontstond, aan
weerszijden aansluitende bij de in I 8 I o gemaakte lage contrescarp. Een veel omvangrijker
ontwerp, dat op 3 z Augustis I 8 I I door het Comite des Fortifications was aanbevolen (Vestingplan T 14a) en waarin een zeehaven tussen het fort Central en de Lunette was opgenomen, kon 's Keizers goedkeuring niet verwerven.
Zijn uitbreidingsplan voor de Oude Schans is echter ook niet ten voile uitgevoerd, want
van de aanvankelijk door hem gewenste drie wapenplaatsen in de enveloppe (in de Nota
van 6 April 18 z i als ,chemin couvert demi-hexagonal" betiteld) bleef er eon achterwege.
Het uitgevoerde project (Vestingplan T 4) fig. 63, maakt dan ook een niet-symmetrische
indruk. Bij laatstgenoemd vestingplan behoort een plattegrondtekening van het ravelijn van
2 April i 8 1 z, waarop ook de poterne in de hoofdwal en de toegangsbruggen naar het ravelijn
en naar die wal zijn aangegeven, alsmede de profielmuur in de keel van het ravelijn..Hierdoor
is ons tevens het oorspronkelijk profiel van de ravelijnswal bewaard gebleven. Als een merkwaardigheid zij vermeld dat de dikte van de muur op een andere schets op tweeerlei wijze
is aangeduid, nl. naar de tabellen van Belidor en die van Vauban : een bewijs dat ook de
technische details door de Franse Genie niet werden verwaarloosd.
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Fig. 63. Schans bij Oude Schild. Plan tot verbetering van

181 1,

Alg. Rijksarchief

Algemene vorm en hoofdafinetingen
Beschrijving

Zoals uit de voorgaande geschiedkundige beschouwingen blij kt, hebben de overblijfselen van de aardwerken, pl. CV -2 i 9, de vorm van een, aan de zeezijde
open, rechthoekig terrein, lang ongeveer 7o en breed ongeveer S o m, aan de Z.W.
en de N.O.zijden begrensd door gedeeltelijk afgegraven, courtine-wallen en aan de
N. W.zij de door het nog geheel intact gebleven landfront, bestaande uit een courtine
met open doorgang en twee bastions. De afstand van de saillanten deter bastions,
de z.g. buitenpolygoon van het gebastionneerde front, bedraagt, op de waterlijn
gemeten, bijna 140 m (5o Rijnlandse roeden) ; de lengten van de courtine en van de
flanken en facen van de bastions zijn, langs de vuurlijn gemeten, onderscheidenlij k
ongeveer 6o, io en i 5 a 20 m. Het voor de courtine gelegen ravelijn, dat geen
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flanken bezit (stelsel van Cormontaingne) heeft twee face-wallen lang 4o en 5 0 m op
de waterlijn van de ravelijnsgracht. Hiervoor en voor het N. (rechter) bastion van
de hoofdwal der schans liggen de beide grote uitspringende wapenplaatsen, welke
de hoofdelementen vormen van de enveloppe. De wallen van deze wapenplaatsen
hebben op de waterlijn van de buitengracht een lengte van 7o a 7 S m. Zij zijn door
kleine inspringende wapenplaatsen onderling en aan de Z.W.zijde verbonden met
de smalle en lage contrescarp, die aan de Noordzijde direct bij de N.uitspringende
wapenplaats aansluit. De profielen van de wallen zijn verschillend naar gelang van
de schansdelen, waartoe zij behoren. Men stelt zich voor, bij eventuele restauratie de
volgende maten aan to houden, welke thans in ruwe zin reeds aanwezig zij n :
hoofdwal en bastions
vuurlijnhoogte boven het terreplein (binnenruimte) van de schans : 5, -10 m.
bovenbreedte van de borstwering : 4 a 5 m.
breedte van de walgang : ongeveer i, o m.
raven
vuurlijnhoogte : 3,6o m.
bovenbreedte borstwering : 5 m.
breedte banket : ongeveer i m.
enveloppe
vuurlij nhoogte : 2,75 m voor en 2,30 m naast het ravelijn.
bovenbreedte borstwering :, 7 a 7, S o m.
breedte walgang : z , o m.
contrescarp
vuurlijnhoogte : i a 1.10 m.
bovenbreedte borstwering : 3, o m.
breedte banket : 2 m.
De grachten hebben de navermelde breedten op het watervlak (na rectificatie van de
oevers bij restauratie).
hoofdgracht : 20 m.
ravelijnsgracht : io m.
buitengracht:
voor de enveloppe : 15 m.
voor de contrescarp : 3 m.
De op blz. 240 vermelde, reeds in 1780 bestaande, kleine kruitkelder in het noordelijke
bastion is nog in vrij goede staat aanwezig, maar de kazernes en putten zij n verdwenen en ook de bruggen zijn in het begin der xxe eeuw opgeruimd en door
dammen vervangen.
Plannen tot restauratie
Bij de hierboven bedoelde restauratie zou gevolgd kunnen worden het daarvoor in I 9 S I
door de Nederlandsche Heide-Maatschappij, op verzoek van de Minister van O.K. en W.,
opgemaakte plan. Dit omvat de volgende verbeteringen van de bestaande toestand:
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I. Het aanvullen en onder profiel brengen van de hoofdwal (z bastions en 3 courtines) met
uit de nieuw te maken bermsloot te ontgraven grond.
2. Het egaliseren van het binnenterrein van de schans.
3. Het onder profiel brengen van de wallen van het ravelijn en de enveloppe met aansluitende contrescarpen.
4. Het uitdiepen van de ravelijnsgracht en het schoonmaken van de hoofd- en buitengrachten.
5. Het gedeeltelijk herstellen van de gemetselde keermuren van de schanstoegang en het
ravelijn en bij het kruitkeldertje binnen de schans.
6. Het maken van twee eenvoudige houten loopbruggen over de hoofd- en de ravelijnsgracht.

DEN BURG
Literatuur J. FRIESEN, Ein Sachsenburg auf Texel, in : Deutsche Zeitung in den Niederlanden, i 7 Jan.
1 943. J. A. van der Vlis, a.w. blz 24 e.v. en andere op blz. z 3 6 vermelde werken.
Ontstaan en In de naam van de hoofdplaats van het eiland ligt de oorsprong reeds besloten. De concenGeschiedenis trische aanleg van het plaatsje, pl. CV -2 i 8, wijst voorts op een ronde vorm van de

burcht, waaromheen de nederzetting is gegroeid. Rond het kerkhof loopt aan de noord- en
oostzijde een gebogen straat, die op een gedeelte van de oude burchtomwalling kan wijzen.
De naam Binnenburg wijst erop dat dit terrein binnen de eerste versterking gelegen moet
hebben. Een wijder cirkelvormig beloop vormen de Warmoes-, Graven- en Hoogstraat met
aan de oostzijde de Weverstraat.
Men heeft door opgravingen getracht enig licht te brengen in de datering van de burcht.
Een Duits archeoloog die tijdens de bezetting op het eiland verbleef deed een klein onderzoek
in de kloostertuin en constateerde de aanwezigheid van een brede gracht, die wegens scherfvondsten in de ixe eeuw gedateerd kon worden. Het beloop van de gracht was rond of ovaal;
een bijbehorende wal werd niet meer gevonden. Toch meende men de aanwezigheid van een
ronde burcht te kunnen constateren, in de trant van de z.g. Hunnenschans. Men heeft het onderzoek niet verder kunnen uitbreiden. Een enkel historisch gegeven over de latere lotgevallen
van de burcht vermeldt, dat deze waarschijnlijk bij de inval van Floris III in de tweede helft
van de xiie eeuw, beschadigd is en dat Ada van Holland er in i 203 gevangen gezet werd.
De tweede omwalling zou volgens een aantekening in een handschrift op het Gemeente Archief
van Tessel, in i 3 46 begonnen zijn; de tekst van een privilege van i 3 8 3 waarin over een nieuwe
brug gesproken wordt, zou hierbij kunnen aansluiten. Het verkrijgen van stadsrechten in
1414 geeft weinig zekerheid voor datering, daar het gehele eiland, deze verwierf, zoals ook
geheel Westfriesland in groepen dorpen werd verdeeld, die met stadsrecht begiftigd werden.
Tegen het einde van de xive eeuw melden de grafelijkheidsrekeningen enige posten met betrekking tot het bouwen van een ,nieuwe camer" met twee gewelfde kelders, verderop „den
huse van Texel" genaamd (VAN DER VLIS). Het is aannemelijk dat hier hetzelfde versterkte huis
in de burcht bedoeld wordt. Overigens zwijgen de bronnen en daar er generlei resten meer
zichtbaar zijn, zullen slechts bodemkundige onderzoekingen meer zekerheid kunnen geven.

IVERELDLIJKE OPENBAKE GEBO UW EN
Ter plaatse van het tegenwoordige Hotel Texel stond oudtijds het RECHTHUIS,
dat
in I 841 verlaten werd, toen het raadhuis aan de overzijde gevestigd werd.
ho tch
Scu
enhui s
Literatuur Navorscher 1910, blz. 402 ; VAN DER VLIS, a.w. blz. S 8.
Voormalig

Geschiedenis In 161 I werd de eerste steen gelegd voor een nieuw rechthuis en woning voor de schout,

welke laatste in i 66 i door de Rekenkamer aan den schout Hendrick de Goyer verkocht werd.
Een gewassen tekening in de verzameling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit
1734 geeft de plattegrond, de situatie en twee aanzichten van dit complex weer. De Provinciale Atlas te Haarlem bezit een tekening uit i 843 waarop het gebouw van de Groen Plaats
of gezien is en boven een topgevel in het midden van de voorgevel, door een open dakruiter
bekroond is, die in Y 734 blij kbaar nog niet aanwezig was.
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De plattegrond op de tekening van 1734 komt voor een groot deel overeen met die
van het tegenwoordige gebouw: in de westelijke vleugel kunnen blijkens de muurdikten laat middeleeuwse resten van een voorgaand gebouw verwerkt zijn.
In de oostgevel die blijkens de tekening van i 843 trapvormig beeindigd was, is een
statige omlij ste ingang bewaard, pl. CXV -24 i, bestaande uit twee door bloemslingers
omhangen halfzuilen, bekroond door een segmentvormig fronton. In het fronton
staan twee thans blinde wapenschilden. Ook het kozijn van de deur is met afhangende
vruchtfestoenen versierd. De omlij sting wordt geflankeerd door twee grote xviiie
eeuwse vensters met kleine ruitverdeling, op gelijke wijze als het bovenlicht. De
omlij sting zelve, die blij kens de wapenschilden de ingang van een particuliere woning
omgaf, en uit het midden van de xviie eeuw dateert, is hoogstwaarschij nlij k aangebracht na de verkoop van het pand in i66i aan H. de Goyer.
Twee gevelstenen van het raadhuis staan thans in de hekpijlers van de z.g. ,Weezentuin", zie blz. 2 5 I.
In het tegenwoordige RAADHUIS dat sedert i 841 in een vroeg-xixe eeuws pand
is gevestigd, worden enige schilderij en bewaard:
een groot doek i 5 4 X 2 14, voorstellende Salomo's Recht, copie naar Rubens (origineel te Kopenhagen, Museum, cat. 1922, nr i 38.
een dierstuk, dk. io6 X 134, gem. P. van Schagen, xviic.
twee portretten op paneel, Tromp en de Ruyter voorstellend, copieen (?) door G. List
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Een ijzeren geldkist, xvii, wordt thans bewaard in het Natuurhistorisch Museum
„In de Dennen" bij de Koog.

Geidkist

Op het plein voor het oude Schoutenhuis staat een overdekte VISBANK in i 8 3 3 Visbank
vernieuwd, en voor enige jaren gerestaureerd.

KERKELIJKE GEBO UJ 7EN
De HERVORMDE KERK, oudtijds de H. Sixtus en de H. Johannes Baptista toegewijd, is gelegen op een ruim kerkhof, dat aan de zuidzijde aansluit bij de z.g.
Weezentuin, oudtijds de hof van het Tertiarissenklooster van S. Agnes. De kerk
behoort met uitzondering van de toren, die burgerlijk eigendom is, aan de Hervormde Gemeente.
VAN DER AA II, blz. 8 3 2 ; JOOSTING EN MULLER II, blz. 3 I 9 ; N.H. Oudheden II, blz. 7I ; Gen.
en Herald. Ged.

blz. 220; en verder op blz. 236 vermelde literatuur.
De vroegste geschiedenis van de kerk is met die van de andere drie oudste kerken reeds vermeld op blz. 236. In i 394 wordt een vicecureit van den Burg vermeld. In 145 3 werd de kerk
geincorporeerd bij het kapittel van de Hofkapel te den Haag. Een handschrift van i 5 79 in
het Gemeente-archief, geschreven door Frans Aeriansce Falckoech en bevattende de privileges van 15 5 6, vermeldt in een losse aantekening, dat het koor van de ,Burchkerck" in 1470
gemaakt werd en in 1481 voltooid. De. spits van de toren, die met leien gedekt was, viel
volgens diezelfde bron in 15 37 ter aarde. In 1936 werd door de gemeente Tessel met overheidssubsidie de restauratie van de toren ondernomen. Bij de oorlogshandelingen ten gevolge van
de z.g. Russenopstand in 1944 werd het kerkgebouw dusdanig geteisterd, dat tot een algehele
restauratie moest worden overgegaan, die in i 9 5 3 voltooid is en onder leiding van architect
C. W. Royaards is uitgevoerd. Ook aan de toren werden opnieuw herstellingen uitgevoerd.

Herv. Kerk
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Fig. 64. Den Burg. Hervormde Kerk

247

TESSEL

De kerk, fig. 64, bestaat uit een schip van zeven traveeen, dat door hoge slanke
kolommen op achtzij dige . basementen in een hoofdbeuk en twee smallere zijbeuken
wordt verdeeld. De laatste twee traveeen aan de oostzijde onderscheiden zich, door
een geringe versmalling van de zijbeuken. De toren is in het schip ingebouwd en
rust op twee kolommen en twee halfkolommen, die door spitsbogen met elkander
verbonden zijn. De muren van het schip worden rondom, dus ook aan de oostzijde
geschoord door twee maal versneden steunberen.
De toren, pl. CXI -2 31 en CVIII -2 2 5 ,bestaat uit vier nauwelijks versneden geledingen, waarvan de twee benedenste zich aan de westzijde onderscheiden door
banden van lichter gekleurde kloostersteen, die aan de voet in drie lagen, hoger op
in twee lagen en in de tweede geleding in een laag is toegepast.
De kloostersteen meet 2 8 X 8 - 9 ; de andere baksteen 20 - 24 X 4,5 - 5 , , in de derde
geleding 18 - 22 X 4,5 5, 5, 10 lagen 6 i, aan de spits 1 9 X 4 4, 5, I o lagen
Inwendig bestaat de tweede geleding ± 70 cm boven de bogen uit secundair verwerkte moppen.
De ingang wordt door een breed holprofiel omgeven; daarboven zijn een rond en
twee ruitvormige spaarvelden, (oorspronkelijk lichtopeningen ?) aangebracht met
geprofileerde dagkant en vierpasvulling. De eenvoudig geprofileerde nissen in de
tweede geleding hadden blij kens een foto uit i 898, pl. CXI -2 31, voor de restauratie
van 1936 de tuf( ?)stenen tracering deels behouden, bestaande uit twee spitsbogen
met toten, rustend op een console in het midden, en bekroond door een cirkel met
vierpas. De middenstijl onder de console was toen evenmin aanwezig als thans, nu
het bovendeel met baksteen gevuld is zonder tracering. De geleding wordt afgesloten
door een spitsboogfries op natuurstenen kraagstenen. De boogjes van het fries dat
aan de voet van de derde geleding loopt, waren blijkens genoemde foto uit z 898
samengesteld uit telkens twee met toten behakte schuingestelde bakstenen. Thans is
bier een neutraal spitsboogfries aangebracht. De overigens blinde derde geleding heeft
vrij dicht boven dit fries nog een tweetal flauw spitsbogig gedekte nissen, wellicht
vroegere galmgaten. In de vierde geleding bevinden zich de gekoppelde galmgaten
binnen een flauwe spitsboog. Aan de voet van de lage gemetselde spits loopt een
eveneens gemetselde balustrade. In de spits is in afwijkende kleur steen het jaartal
1604 aangebracht.
De uit vier halfkolommen bestaande pij lers waarop het torenlichaam inwendig rust,
rijken tot halverwege de tweede geleding en worden afgesloten door lijstkapitelen.
Naar de aanzetten te oordelen, zou de begane grond oorspronkelijk door een
kxuisgewelf overdekt zijn geweest; aan de westzijde is evenwel geen spoor van een
muraalboog meer te onderscheiden.
De kerk, pl. CVIII -22 5 , is opgetrokken uit baksteen van uiteenlopend formaat. Aan de
noordmuur 22 - 24 X 4,5 5, 10 lagen 62, in de oostelij ke travee 20, 5 --21 bij gelij ke
dikte, doch 10 lagen 5 7 ; aan de zuidmuur is dit laatste formaat iets dunner en belopen i o lagen slechts 5 5 cm, meer oostelij k echter bier 23 - 24 X 5 , i o lagen 63.
De beide meest oostelijke traveeen vertonen dergelijke steen van 23-24 X 5 5 , 5 , I o
lagen 65, de koorsluiting 23-25 X 5, '0 lagen 62-63.
Aan de vleugelmuren ten noorden van de toren meet de steen 24-2 5 X 5 , en vormen
i o lagen 71, aan de zuidzijde daarentegen 22-23 X 5 ,5 , io lagen 64. Inwendig wend
boven de scheibogen secundaire verwerkte tufsteen aangetrofen,
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De waterlijst die bij de ve-rsnij ding der muren is aangebracht, is van witte zandsteen;
alleen bij de zuidelijke ingang, waar de lijst rechthoekig omhoog gaat, bestaat deze
uit rode Bremersteen. Aan de noordzijde is om de ingang een dergelijke omlopende
lij st bij de restauratie weer aangebracht.
Beschrijving De spitsbogige vensters hebben een eenvoudig profiel, bestaande uit een hol en een
afschuining in de dagkanten. De vensters boven de ingang hebben slechts een afschuining evenals het venster in de zuidwestelijke vleugelmuur, dat wellicht later
hersteld is. Het noordelijk venster aan de voorgevel heeft daarentegen een diep hol
profiel en is verrijkt met tufstenen blokken in de dagkant. De traceringen waren bij
de aanvang der restauratie overal verdwenen met uitzondering van die in het meeste
oostelijke venster in de noordmuur, dat gedicht was en in de benedenste helft twee
bakstenen kant- en twee middenstijlen behouden had, verbonden door flauwe spitsbogen. In de vensterboog zijn later de aanzetten van de bovenste helft van het
harnas gevonden, zodat de reconstructie van de vulling van de koorvensters mogelijk
werd. De andere vensters hadden houten kozijnen met grove roeden; de eerste en
laatste vensters waren aan beide zijden gedicht. Thans zijn alle vensters aan de noorden zuidzijden met bakstenen vorktraceringen gerestaureerd ; aan de westgevel zijn
visblaastraceringen toegepast. De oostgevel bevat een groot venster met dergelijke
geprofileerde dagkanten als de zijbeukvensters. De top van de gevel is verlevendigd
door een nis waarin een -cirkel is uitgespaard. Ook in de vleugelmuur die de noordbeuk ten oosten afsluit, was een cirkel uitgespaard, naar analogie waarvan bij de
restauratie dit motief aan de zuidzijde is herhaald.
Bij de restauratie kwamen vooral aan deze oostelijke sluiting verschillende merkwaardige bouwnaden te voorschijn : in de eerste plaats een van boven tot beneden
doorlopende scheur, juist ten zuiden van de noordelijke halfkolom. Daar het oppervlak van de scheur inwendig aan de zijde van de kolom gepleisterd was, moet de
oostwand van de middenbeuk later geplaatst zijn in het verlengde van de reeds bestaande oostelijke sluiting van de noordelijke zijbeuk. Een tweede reeds voor de
restauratie duidelijk zichtbare naad in de meest noordelijke steunbeer van de sluiting
bleek een vensterneg te bezitten met hetzelfde profiel als de overige vensters, waardoor de steunbeer zich kenbaar maakt als een rudiment van een noordelijke muur
van een thans verdwenen koor of aanbouw. Aan de zuidelijke helft van de sluiting
doen zich geen analoge scheuren voor.
Bouwnaden bij de zesde steunbeer doen zich aan noord- en zuidzij de gelij kelij k voor.
Inwendig Het inwendige, pl. CXIII -23 5, heeft opmerkelijke rijzige verhoudingen door de hoge
slanke zuilen op zeer hoge achtzijdige voetstukken, die de middenbeuk en de zijbeuken scheiden. De kolommen bestaan uit baksteen, waaronder moppen; de achtzijdige basementen hebben een geprofileerde lijst die in het schip afwisselend uit
louter baksteen en uit baksteen met blokken tufsteen bestaat. In de laatste twee traveeen
is deze regelmaat onderbroken en zijn bovendien aan de noordzijde de basementen iets
hoger dan die in het schip. De halfkolom tegen de oostelijke sluiting heeft een halfvierzijdig basement met hoekversiering. De smalle lijstkapitelen uit natuursteen
dragen eenvoudig geprofileerde scheibogen. De wanden zijn onversierd met uitzondering van de laatste twee traveeen, die onder de vensters brede korfbogig gedekte
nissen hebben. De kerk is gedekt door houten tongewelven boven het middenschip
en halve tonnen over de zijschepen met trekbalken, korbelen en korte muurstijlen.
-
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Toen de gelegenheid zich daartoe hood, tij dens de restauratie, is in 1952 door de Rij ksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een opgraving verricht, die aantoonde dat een
tufstenen kerkje ter breedte van het tegenwoordig middenschip heeft bestaan op veldkeien
gefundeerd, waarvan het opgaand muurwerk in z.g. kistwerk was opgetrokken. Het kerkje
had een westgevel ter plaatse van de eerste twee vrijstaande zuilen van de tegenwoordige
kerk en was even diep als vier traveeen daarvan. Onder de toren werd een fundering van grote
veldkeien aangetroffen waarop de oudste toren gestaan moet hebben. Het kerkje is in de
gothische tijd van een nieuw koor voorzien, dat een travee diep was en met vijf zijden van
de achthoek gesloten werd. Van het oudste koor waren de sporen vergraven.
Tegen dit kerkje is in de loop van de xve eeuw een toren opgetrokken, deels van secundair
gebruikt tufsteenmateriaal, waarvan thans nog de beide benedenste geledingen van de westmuur bewaard zijn. Na het instorten, waarschijnlijk alleen van een bovengeleding van de
toren in i 5 3 9, heeft men de toren aanzienlij k verhoogd, hetgeen tevens een aesthetische eisch
was sedert de uitbreiding van het schip met zijbeuken. Men zal bij die gelegenheid het torenlichaam aan die zijde geheel vernieuwd hebben en op pij lers opgevangen, naar een meermalen
voorkomend plan in het begin der xvre eeuw (Schellinkhout, Venhuizen, vrml. Grote
Kerk te Hoorn en nog in de xviie eeuw te De Rip).
Het tufstenen kerkje met het ondiepe gothische koor is later in verschillende etappes ombouwd
door de kerk in de tegenwoordige vorm, waarbij bovendien een zich verder oostwaarts
uitstrekkend koor aansloot. De aanduiding daarvan was in de bovengenoemde bouwnaden
aan de tegenwoordige sluiting reeds gegeven. Het bodemonderzoek, dat door begraving
achter de kerk zeer bemoeilijkt werd, bracht slechts een funderingsrest op ruim i i meter
afstand van de tegenwoordige koorsluiting aan het licht; een reconstructie van de sluiting
van dit koor is daaruit bezwaarlijk te maken. Hoewel een volgeprofileerd spant tegen de
oostwand van de noordelijke zijbeuk een voortzetting van deze beuk in oostelijke richting
zou doen veronderstellen, zijn er geen duidelijke overige aanwijzingen om niet de beide
laatste traveeeen van het tegenwoordige schip tot hetzelfde bouwplan van het verdwenen
koor te rekenen. In een handschrift op het Gemeente Archief wordt als bouwperiode van het
koor de jaren 1471—'8o genoemd. Blijkens funderingsresten, evenwijdig en juist binnen de
tegenwoordige noordelijke muur, heeft men het plan gehad de zijbeuken ter breedte van het
nieuwe koor op te trekken. Dit plan is blijkbaar onverwacht opgegeven en men heeft de
zijbeuken tijdelijk dichtgezet. Na een onderbreking heeft men het schip toch driebeukig uitgevoerd, waarbij de breedte van de zijbeuken op 3,50 m werd gebracht. De kolommen
werden op de fundering van de afgebroken tufstenen kerk geplaatst. De zuidelijke zijbeuk
is thans jets smaller dan de noordbeuk; de fundering van een muur op 3, o m uit de scheimuur, werd bij gravingen blootgelegd, evenals de fundering van de meest oostelijke bijbehorende steunbeer. De gehele zuidelijke muur met de bijbehorende vleugelmuur aan de westzijde schijnt dus later eens vernieuwd te zijn, misschien na het instorten van de toren?
Blijkens aanwijzingen in de kap is eerst na de bouw van het schip de toren verhoogd.
De laatst ingrijpende wijziging heeft het of breken van het koor en het dichtzetten van het
schip aan de oostzijde omvat. Waarschijnlijk is daarbij ook de zuidoostelijke hoek van het
schip beschadigd, zodat men deze gelij ktij dig vernieuwde. In de fundering bleek de bouwnaad zich op analoge plaats als aan de noordzijde te bevinden.

De kerk bezit:
een zwaar beschadigd zandstenen doopvont, pl. CXII—z 3 3 ; de achtzijdige kuip, die
op een laag voetstuk rust, verbreedt zich naar boven trechtervormig, waar op de
zijden grote acanthusbladeren gebeeldhouwd zijn, op de hoeken maskers en stervormige bladeren, xv—xvi;
een eenvoudige preekstoel waarvan de kuip en het klankbord, xviIId —XIXA;
een koperen lezenaar uit z 668 en een ongedateerde met het wapen van den Burg, xvirl;
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orgel met geschilderde vleugelstukken waarop muziekinstrumenten zijn afgebeeld;
snijwerk aan de hoekvullingen van de kas, xvIIId —xIxA. Achter het orgel is een opgenomen gordijn geschilderd op de torenwand.
Kronen vier zestienarmige koperen kronen, xvii, met schildj es ;
Gedenkbord gedenkbord voor Ds Jac. Hondius, i 72 8—i 785 te den Burg;
Klok een klok, hoog 98, diameter i i4, met opschrift SOLI DEO GLORIA CONRADUS SPLINTER
ME FECIT ENCHUSAE ANNO DOMINI 1649.
Orgel

De moderne ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit het navolgende zilverwerk:
een monstrans, pl. CXXI—z 5 2, hoog 63, s, met tabernakelvormig middendeel op vier
getorste zuiltjes en bekroond door een opengewerkte kroon. Merken: Holland, Amsterdam, jaarletter I van 1671, meesterteken van Joh. Bogaert;
Kelken een kleine gothische kelk, pl. CXXIX-274, hoog 31, XVIB, geen merken te onderscheiden.
een kelk op zeslobbige voet, hoog 66, met voorstelling van lij densattributen op de voet,
de nodus versierd met engelkopj es, het geheel van het veel voorkomende Bogaert-type;
merken : Amsterdam, jaarletter M van 1 643, meesterteken van Thomas Bogaert. Op de
voet heeft een thans grotendeels onleesbare inscriptie gestaan omtrent de schenking.
Wierookvat een wierookvat, waarvan nog slechts de Schaal oud is en versierd met vervloeiend
rolwerkornament, xvIIb ; merken zijn niet te vinden.
Wierookscheepje een wierookscheepje van symmetrisch model met Lodewijk xv-ornament, xviiib;
merken Holland, Haarlem, meesterteken als VOET blz. i z 8, geen jaarletter (meer).
Kandelaars vier kandelaars, hoog 65 , van het veelvuldig voorkomende type met schelpornament op de driezijdige voet, midden xvii. Slechts een enkel onherkenbaar merk is
op een der kandelaars te vinden.
Voorts twee maal twee koperen kandelaars met bolvormige steel en drie koperen
Kronen kronen, XVII.
R.K. Kerk

Monstrans

PARTICULIERE GEBO UIVEN
Het aantal xvie en xviie eeuwse gevels in den Burg is de laatste tijd aanzienlijk geslonken. Het plaatsje bezit nog slechts enkele belangwekkende historische panden.
Binnenburg Binnenburg 8. Oudtijds gepleisterde trapgevel, die bij restauratie in moderne steen
herbouwd is. Slechts de vorm van het klimmende boogfries heeft documentaire
waarde.
Binnenburg i s heeft een sterk verminkte en gepleisterde gevel, van dieprode baksteen. In het fries zijn een drietal gevelstenen behouden : twee met een wapen, resp.
p.
van Tessel en van Schagen, een met de voorstelling van een berg en het onderschrift
GOUTSBERCH, XVII.

Binnenburg i 9 heeft boven een gepleisterde en gewijzigde pui een gedeelte van een
bakstenen trapgevel behouden met klimmend boogfries langs de treden, XVIIA.
Gravestraat Gravestraat 23, pl. CX V-2 3 8. Forse trapgevel met klimmend boogfries, boven een
breed, thans gepleisterd fries, XVIIA. De pui is door het aanbrengen van garagedeuren verminkt; behouden bleef een oude deur met getoogd kozijn. De drie vensters
in de top zijn later vergroot en overspannen door bogen met blokken, die inplaats
van uit natuursteen, uit gele baksteenblokjes bestaan; de bovenste boogtrommel is
met vlechtwerk in rode en gele Steen gevuld.
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Koogerstraat i, pl. CXV-239 (voor de restauratie), is een gecombineerd woon- en Koo g erstraat
pakhuis, dat onlangs sterk is gerestaureerd. Boven de pui waarin de vensters later
niet onaardig gewijzigd zijn, wordt de geveltop, die afgeschuind was, gedragen op
een puibalk, en een breed fries van baksteen-vlechtwerk. De top is volgens aanwezige
resten van bakstenen pilasters gereconstrueerd met drie treden; de pilasters zijn op
de tweede en derde trede verbonden door een overgekraagde boogstelling, die evenals
de pilasters op bakstenen kraagstenen neerkomen. In de top zijn jaartalankers I S 99
aangebracht ; een tweede jaartal 15 99 komt voor op het curieus met snijwerk versierde deurkalf, waarop de volgende spreuk te lezen is : DIE SYN OGRE STOPT VOORT
ROUPEN DER ARME, GOD SAL HEM NIET ONTFERMEN. Men zou kunnen veronderstellen
dat dit huisje daarom een armhuis geweest is ; er is evenwel niets van bekend.
Inwendig is de oude indeling deels behouden : in het midden een gang, waarnaast
rechts boven de gewelfde kelder een opkamer wordt gevonden met bedsteden en
balkenzoldering met ravelingen. Links en achter zijn mime kamers met balkenzoldering en resten van xviiie eeuwse betimmering; verschillende oude deuren en
tegels. De zolder onder de oude kap bevat geen kamers ; de achtergevel is, hoewel
gewijzigd, grotendeels origineel.
Steenen Plaats S bevat een glazen deur met gezwenkte bekroning met enig snijwerk, Steenen Plaats
xviiid.
Weverstraat 15 bevat een curieuze houten scheidingswand tussen twee vertrekken, Weverstraat
die met gesneden festoenen en acanthusranken belegd is, XVIIB pl. CXIV-z3 7. De
omramingen van de panelen zijn gemarmerd, de panelen beschilderd met grauwt j es,
voorstellende de vier jaargetij den ; de boogvulling stelt een vrouwenfiguur voor omringd door putti, (Vruchtbaarheid ?), terzijde twee busten. De schilderingen zijn gesigneerd A. Warmoes Anno 1787.
De achterkamer heeft een gestuct plafond met Lodewijk xv-motieven, midden xvlil.
Op het Huis Braakenstein wordt een geschilderd behang bewaard, dat uit dit pand
afkomstig zou zijn. Ook een tweede, met weelderig snijwerk versierde deuromlij sting
moet op Braakenstein bewaard worden.
In de pij lers van het moderne toegangshek tot het park, voorheen tuin van het Wees- Gey elstenen
huis, zijn twee gevelstenen gemetseld met de wapens van Tessel en den Burg en
Anno 161 I afkomstig van het voormalige raadhuis.
Voor het huis Walerstraat 20 staat een fragment van een gothisch voetstuk, xvl, Stoeppalen
als stoeppaal.
Twee stoeppalen XVIIA zijn van de Binnenburg verplaatst naar het Museum „In de
Dennen".

DE COCKSDORP
De HERVORMDE KERK, die kort na de stichting van het dorp in 18 3 5 gebouwd Herv. Kerk
werd, is uit baksteen opgetrokken in de voor die jaren karakteristieke classicistische
Stijl. De gevel van het zaalgebouw is geleed door twee geblokte hoekpilasters en een
tussen pilasters gevat middenrisaliet en draagt een houten hoofdgestel naar classiek
voorbeeld met een fors fronton. Direct achter de voorgevel verrijst een vrij zware
vierkante dakruiter met open klokkeverdieping. De zijgevels zijn door steunberen
geleed. Het gebouw heeft tijdens de z.g. Russenopstand zwaar te lijden gehad.
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De kerk bezit een met snijwerk versierde midden xviiie eeuwse preekstoel, pl. CXII2 3 4, afkomstig uit de in i 822 opgeheven Engelse Kerk aan het Noordeinde to
's-Gravenhage (zie E. J. HASLINGHUIS in die Haghe 1924 blz. 3 5 9). De preekstoel, die
vrijwel compleet is met trap, achterschot en bekroning, heeft boven een smal consolevormig voetstuk een zeszijdige kuip waarvan de panelen, als vlakken behandeld,
belegd zijn met ornament, bestaande uit twee gekruiste, of door een lauwerkrans
bijeengehouden takken. Twee forse voluutvormige vleugelstukken flankeren het onversierde achterschot en vormen de overgang naar het klankbord, dat bekroond
wordt door een zeszijdig 'opzetstuk, waarop zes geornamenteerde voluten de bekronende vlampot dragen. Op de hoeken van het klankbord vier dergelij ke vlampotten. Op de voorzijde van het klankbord was eertijds een, door ornament
omgeven gekroond wapen bevestigd, dat thans verdwenen is.
Doophek Het doophek heeft eveneens zeer goed gesneden aj ourpanelen in voile Lodewijk xivstij 1, xviriA, die afwijkt en enigszins jonger moet zijn dan de decoratie van de preekstoel. De herkomst van het doophek is niet bekend.

Preekstoel

R.K. Kerk
Preekstoel

De ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit:
een primitieve preekstoel waarin een drietal oude panelen is verwerkt met in hoog
relief gesneden evangelisten figuren en hoekstijlen met engelhermen, Vlaams werk,
XVIIB.

een ajour gesneden communiebank, evenwel dik onder de bruine verf en van achter
dicht geplakt. In de compartimenten zijn achtereenvolgens de Tafel der Paaschbroden, de Arke des Verbonds en de Kelk met Hostie tusschen hoornen van overvloed voorgesteld, omgeven en versierd met lofwerk en lambrequin-motieven, Nederlands werk, omstreeks i boo.
Orgel een orgelkas met Lodewijk xv motieven versierd, xviiic.

Communiebank

DEN HOORN
Herv. Kerk

Literatuur

De HERVORMDE KERK is aan de Noordzijde van het dorp, geheel vrij gelegen
op een verhoogd kerkhof, waardoor zij van verre zichtbaar is en door haar slanke
toren ook voor de zeevarenden tot baken diende. De kerk is eigendom van de
Hervormde Gemeente, de toren van de burgerli j ke Gemeente.

s

N.H. Oudh., 79; Gen. en Herald. Ged. IV, blz. ; J. Belonje in Speelwagen 1950, biz.
en op biz. 236 vermelde literatuur.
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Het dicht met klimop begroeide kerkje, fig. 65, pl. CIX-2 2 8, bestaat nog slechts uit
een drie traveeen diep, thans recht gesloten schip, waar de toren deels ingebouwd is.
Materiaal De baksteen van de toren meet beneden 23 X 4,5 5 , I o lagen 65 —69,5 , hogerop
21,5-22 X 4, 5 , 10 lagen 6o, en in de derde geleding 23-24 X 5 , i o lagen 62. Aan het
schip is het steenformaat 2 4--2 4, 5 X 4 4,, I o lagen 5 4, afgewisseld met gedeelten
metselwerk van stenen die 24-26 X y— , 5, io lagen 72 meten. De muurdikte bedraagt ongeveer 8o cm.
Toren De toren bestaat uit drie door bloklij step gescheiden geledingen, waarvan de benedenste gevormd wordt door een zeer hoge spitsbogige doorgang, in het midden
van een dichting voorzien, waarin de toegang gevat is, zoals in enkele torens in

Beschrijving

-

-
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Zeeland ook gevonden wordt (Gapinge,
Ovezande, 's-Gravenpolder). De door profiel-behakte baksteen gevormde korfbogige
ingang is gevat binnen een geprofileerde lage
spitsboog in welks veld een opening is uitgespaard. De tweede geleding van de toren
heeft aan de , westzijde twee hoge smalle
spitsboognissen met vorktracering, in de
derde geleding zijn aan elke zijde twee
geprofileerde spitsboognissen uitgespaard,
om de korf bogig gedekte galmgaten. De
toren wordt bekroond door een houten
naaldspitsje met een omloop op een jongere
overkraging.
Het inwendige is toegankelij k langs een
houten trap in de kerk.
De drie traveeen van het schip worden aangeduid door tweemaal versneden steunberen,
die op de hoeken haaks staan; de zandstenen
waterlij st is om de steunberen heengevoerd.
De spitsbogige vensters hebben een profiel
van een hol en een afschuining; de traceringen zijn verdwenen. De oostwaarts gerichte
steunbeer aan de zuidzijde, die door een
bouwnaad van het overige muurwerk gescheiden is, vertoont vrij laag een vensterneg,
wellicht duidend op een wat jongere aanbouw. De noordoostelijke steunbeer is nieuw.
De sluitmuur is door ankers z 646 gedateerd.
Het consistoriegebouwtje tegen de oostwand
is in 1924 vernieuwd.
De oostmuur is inwendig gedetailleerd door
drie lage korfbogig gedekte nis;sen. De kerk,
pl. CXII -2 3 2, is gedekt door een oude houten
kap met tongewelf, welks laatste spant tegen
de tegenwoordige sluitmuur half geprofileerd is. Onder de muurplaat loopt een zaagtandlij st. De sleutelstukken onder de trekFig. 65. Den Hoorn. Herv. Kerk balken zijn op een na origineel.
Tegen de noordelijke en westelijke wand is
een galerij met balustrade aangebracht op houten zuilen rustend, waarop aan de
westzijde het orgel staat. Op de rand van de gaanderij zijn stichtelijk opschriften
geschilderd, gedateerd i 707, hetgeen voor de gehele gaanderij kan gelden. Het
opschrift is in i 892 vernieuwd.
De kerk en de toren zijn in een periode gebouwd, in de loop van de xvie eeuw, wellicht na
de zelfstandig wording der parochie, die in i 5 69 als zodanig vermeld wordt.

Schip

Inwendig

Datering
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De kerk bezit : drie gesneden friezen, met weelderig arabesken ornament waarin het
wapen van Tessel en het jaartal 1670 is verwerkt; twee delen zijn als omlijsting van
een tekstbord aangewend, een derde groter fragment is onder de orgeltribune aangebracht. De twee delen kunnen van de preekstoel, het fries onder het orgel van het
doophek afkomstig zijn.
Koper een koperen lezenaar, XVIIB;
een koperen doopbekkenhouder, xvii;
een kleine koperen kroon met twaalf armen, XVIIB ;
Kiok een klok, diameter 74, met opschrift : AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM;
RICOUT BUTUDIIC FECIT, midden xve eeuw.
Het Bisschoppelijk Museum to Haarlem bezit een gesneden Mariabeeldje uit deze
kerk afkomstig, xvA.

Gesneden friezen

Doopsgez. Kerk De Doopsgezinde
Koper roontj es.

Kerk gevestigd in een schuurkerk, xviii, bezit twee koperen

k

DE KOOG
Kerkhof

Ten Zuiden van de dorpsweg is een ongeveer rond verhoogd KERKHOF gelegen,
waarop de middeleeuwse kerk gestaan heeft, die
141 als kapel van de Westen
gesticht, in 15 5 9 tot parochiekerk is verheven.
Midden op het kerkhof is een zerk uit i 68 i voor een kastelein van Eierland geplaatst;
zie Gen. en Herald. Gedenkw. IV, blz. 3 8.

in

s

Herv. Kerk Het

tegenwoordige HERVORMDE KERK J E is een bescheiden zaalkerkje dat door
ankers tegen de op het Oosten gerichte voorgevel i 719 is gedateerd.

Literatuur N.H. Oudh. IV, 8i ; Gen. en Herald. Ged. IV, blz. 3 7 en overige op blz. 236 vermelde

literatuur.

Het kerkj e is opgetrokken van oudere rode baksteen 22-24 X 5 5 ip 5 I o lagen 66, en
heeft gothiserende spitsboogvensters. De achtergevel is gepleisterd; boven de afgeknotte voorgevel, waarvoor in 1928 een ingangsportaaltje is aangebracht, staat een
vierkant houten torentje met achtzijdig koepeltje, XIXA Of XVIIIB. Het inwendige is
Kiok in 1928 hersteld met verlies van oude details. In de toren hangt een onversierde klok
zonder opschrift, hoog 44, diameter S 7, xviii?

Beschrijving

—

,

OOSTEREND
Herv. Kerk
Dorpskern

De HERVORMDE KERK, oudtijds S. Maarten gewijd, is op een verhoogd, omheind kerkhof gelegen. De kerk vormt de kern van het oude dorp. Rond het kerkhof
loopt ringvormig de belangrijkste straat, waarlangs landelijke woonhuizen staan, die
deels de groen- en witgeschilderde houten voorschotten behielden. De kerk is eigendom van de Hervormde Gemeente, de toren van de burgerlijke Gemeente.

Literatuur N.H. Oudheden IV, 82; Gen. en Herald. Ged. IV, blz.
18 5 6 en overige op blz. 23 6 vermelde li teratuur.

224; j. F. ALLAN,

Het eiland Texel,
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Het tamelij k verwaarloosde kerkje, fig. 66, heeft een kruisvormige plattegrond met Beschrijving
vier vrijwel even lange armen, die uit vier verschillende bouwperioden stammen.
Tegen de westzijde is een forse, gedeeltelijk gepleisterde toren opgetrokken, die niet
in de as van het schip staat; tegen de oostgevel die blijkens jaartalankers uit 1724
dateert, is een portaaltje
gebouwd.
De toren bestaat uit Toren
drie weinig versneden
geledingen en wordt beeindigd door een klein
tentvormig dakje uit het
einde der vorige eeuw.
De benedenbouw is bepleisterd; hier en daar
is te zien dat het muurwerk tot ongeveer 3, m
uit kloostersteen bestaat,
formaat 30 X 8,5 - 9, 10
lagen 95, afgewisseld
met kleinere baksteen.
Hogerop vertoont zich
vrij
kleine baksteen van
Fig. 66. Oosterend. Herv. Kerk
verschillende soort, die
evenals inwendig, meest xviie en xviiie eeuws zal zijn.
De benedenste geleding bevat de binnen een rondboog spitsbogig gedekte ingang
waarboven een thans gedichte cirkelvormige tracering was beschreven. De tweede
en derde geleding zijn gedetailleerd met ongeprofileerde ondiepe rondboognissen,
waartussen in de bovenste geleding twee zeer smalle nissen gevat zijn die de galmgaten vormen. Inwendig heeft de toren beganegronds spaarnissen.
Het muurwerk van de westelijke arm van het schip is ongeveer go dik en bestaat Schip
uit tufsteen die uitwendig alleen aan de noordzijde in het gezicht komt, pl. CX V-24o Materiaal
en inwendig naast de toren is waar te nemen; het bovenste deel vertoont zeer oud
ankerverband bestaande uit afwisselende lagen staande en liggende platen; beneden
de versnijding van ongeveer 4 cm zijn tufblokken van 7 a io X max, 43 aangewend.
De noordwestwand is beklampt, de steunbeer is gelij ktij dig toegevoegd. De gehele
zuidelijke muur is modern bemetseld.
De baksteen van de noordelijke transeptarm meet 22X4,5-5, io lagen 5 7-60, de
muren zijn 62 dik; de zuidelijke arm 24-24,5 X 5 5,, i o lagen 67 bij een muurdikte
van 5 5 . De waterslag bestaat uit tufsteen. De steen van de oostelijke arm tenslotte
meet 22-23 X 5,5 en wordt afgewisseld met banden tufsteen; de sluitgevel bestaat
uit gele baksteen.
De noordmuur van de westelijke arm bevat de moet van een klein rondbogig venster Beschrijving
juist naast het einge later ingebroken venster, dat wellicht een vergroting is van een vervolg
oorspronkelijk, met het gedichte venstertje gekoppeld exemplaar. Overigens zijn
boven de versnijding geen moeten waar te nemen. Beneden de versnijding is dicht
tegen de noordelij ke dwarspandarm een rondbogige toegang gedicht. In de zuidelij ke
-
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wand is onlangs een nieuw venster aangebracht, waarbij bleek dat deze muur inwendig eveneens uit tuf bestaat.
De beide dwarspanden staan koud tegen het schip, de muren worden geschoord door
enigszins willekeurig geplaatste steunberen, waar de tufstenen waterslag omheen
loopt. De zuidelij ke arm heeft aan de topgevel en aan de oostzijde een venster met
een eenvoudig profiel behouden; het topvenster aan de noordelijke arm heeft vernieuwde dagkanten. Het enige venster in de oostelijke arm is vrij smal en spitsbogig
gesloten; de dagkanten zijn afgeschuind, onderbroken door een sprong. De sluitmuur is door ankers 1724 gedateerd.
Inwendig Het inwendige van de kerk is bij herhaalde verbouwingen sterk gewijzigd. In het
oostelijk portaal is een deel van een oude nokrib verwerkt met xvie eeuws profiel.
In de westelijke arm is een oud schotwerk aangebracht waarin talloze huismerken
.en een jaartal uit het tweede kwart der xviie eeuw is gekerfd. De westelijke arm wordt
door schotwerk van de overige ruimte afgescheiden.
Bouwgeschiedenis

De westelijke arm is een restant van een tufstenen kerkje uit de xie—xrre eeuw, waartegen
in de xve eeuw deels uit oud materiaal de toren is opgetrokken, die in de xviie of xviiie
eeuw verhoogd is. ALLAN weet mede to delen dat de toren afgebroken is en vervangen
door de tegenwoordige ; waarschijnlijk wordt bedoeld „grotendeels afgebroken".
De oostelijke arm kan in de xve eeuw ontstaan zijn en zal een overblijfsel zijn van een
verder oostwaarts zich uitstrekkend koor, dat in i 724 werd afgebroken. De beide dwarspandarmen hebben een vroeg xvie eeuws voorkomen.

De kerk bezit de resten van een eenvoudige inventaris:
een koperen predikantslezenaar, geschonken door C. Verruhert 1686;
een rijkere koperen voorzangerslezenaar, XVIIB.
Doophek- Op het moderne doophek staan de resten van een voormalig doophek : koperen
versiering
bollen op de hoeken en een eenvoudige koperen doopboog XVIIB. Op de bollen zijn
de initialen F.W.D., G.s.v. en i.p gegrift.
Kroon Voorts een oorspronkelij k twaalfarmige kroon waarvan zes armen verdwenen zijn;
op de schildjes staan de namen vermeld van de schenkers MICHIEL JANSZ. EN SYN
HUYSVROU NEELTIEN JACOBS 1683.
Klok De klok, diameter ioo, draagt het opschrift : MECKE MEINAERTZ BORGEMEISTER JACOP
RIEDWAERTZ KERCKVOCHT HENRICK WEGEWART GOET MI IN CAMPEN ANNO 1598

Lezenaars

LUTTICKEBROEK.
Doopsgez. kerk

De Doopsgezinde schuurkerk uit 1775 bezit een gesmeed ijzeren lezenaar.

OUDE SCHILD
Herv. Kerk

De HERVORMDE KERK van Oude Schild is aan de landzijde van het dorp
gelegen, en vormt van verre een aardig element in het landschap.
Het gebouw is eigendom van de Hervormde Gemeente.

Literatuur
Geschiedenis

Gen. en Herald. Ged. iv, blz. 271 en op blz. 236 vermelde literatuur.
De Gemeente Oude Schild is blijkens stukken in het kerkelijk archief in i 650 zelfstandig
geworden, waarna terstond de nieuwe kerk werd gebouwd. Jaartalstenen geven dit jaar voor
het schip , en 1 740 voor de noordelijke uitbouw aan. Belangrijke feiten zijn in de historie
van dit bescheiden monument niet geboekstaafd. Het torentje is in 1903 door de bliksem getrofen en herbouwd. Op een oude foto en op verschillende tekeningen en prenten (o.a.
HS. VERHEES zie Taxandria 1918, blz. 29) komt een oudere, waarschijnlijk xviiie eeuwse
speelse beeindiging voor.
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Het schip, fig. 67, is opgetrokken. van baksteen formaat 4 4,5 X 22 -4, i o lagen 5 3, Beschrijving
die in- en uitwendig onder dikke lagen pleister is verborgen. Het muurwerk van het
aanvankelij k rechthoekige zaalkerkje is op
gothische wijze geschoord door steunberen; een jaartalcartouche en bovengemelde gegevens stellen de bouw echter op
16 5 o vast. De vensters zij n rondbogig gesloten en later van ijzeren roeden voorzien.
De uitbouw aan de noordzij de is op dezelfde wijze behandeld; een stichtingssteen
vermeldt bier : D' OPZIENDERS HEBBEN 'T
-

HUYS TEN NOORDEN UYTGEBREYD, EN JACOB
VELDHUYS HEEFT DE EERSTE STEEN GELEYD

740. Dit jaartal wordt door muurankers herhaald. De toegang wordt thans
aan de oostzijde gevonden, en leidt door
een aanbouw die in 1 878 wend toegevoegd.
Fig. 67. Oude Schild. Herv. Kerk
Het inwendige van het kerkj e wordt gedekt
door een houten tongewelf met korbelen en diep doorlopende muurstijlen. Sporen
op de balken wijzen op een vroeger vlak plafond dat blauw geschilderd was. De
kap over het oudste gedeelte dateert uit de bouwtijd; ten behoeve van de nieuwe
kap van de noordelij ke uitbouw zijn verschillende spanten afgezaagd.
Door het veelvuldig bezoek van zeelieden onder wie de admiraals van de Vloot der
Verenigde Nederlanden beleefde het plaatsje en daarmede de kerk een snelle voorspoed, waarvan een aardige inventaris nog spreekt:
een eiken preekstoel met goed gestoken fries, waarin cartouches met wapenschilden Preekstoel
zij n voorgesteld, waarop tweemaal een schip, tweemaal een wereldbol en eenmaal
het wapen van Tessel, xVIIB ;
een koperen doopbekkenhouder met schaal;
Koper
op het onbelangrijke doophek staan twee koperen bollen en een door ornamentale
dierfiguren gevormde doopboog met jaartal 1683 en een onbekend wapen.
Volgens van ARKEL EN WEISSMAN bezat de kerk ook een xviie eeuwse preekstoellezenaar en voorzangerslezenaar die thans niet meer aangetroffen werden.
twee grote twaalfarmige kronen met op de schildjes de jaartallen 1 677 en 1 678 en de Kronen
wapens respectievelijk van Cornelis Tromp en M. de Ruyter en een kleine kroon, xvIiI. en wandarmen
vijf koperen wandarmen, waarvan twee met opschrift G.R. Kerkmeester 1743 en
Huysvrou van Gerrit Rotting 1 743 en twee met een wapen en het monogram J.V.W.
een bord met tekst van de Tien Geboden, geschonken door R. Robberts van Glasko Borden
van Saerdam, i6 5 I, hersteld in 1 792.
een rouwbord met wapen Lindenhoff en 1758.
Onder de zerken is die voor A. C. Kulenkamp opmerkelijk wegens rijke versiering Zerk
in Lodewijk xv stijl en de uitvoering in marmer. De zerk is evenwel sterk afgesleten.
De Kerk bezit twee gegraveerde Avondmaalsbekers, waarvan de eerste de voor- Zilver
stelling van Geloof, Hoop en Liefde vertoont, de andere louter ornamentaal versierd is. De ene hoog z 7 is gemerkt : Amsterdam, jaarletter N van 1 644, meesterteken
waarschij nlij k als VOET nr. 62 en heeft bovendien een huismerk met de letter I. c.
ANNO I
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onder de voet. De tweede hoog 16,5 is gemerkt Haarlem, jaarletter Y van 1 643,
meesterteken als VOET 27).
K1ok In het torentje hangt een klok, diameter 62 met opschrift : ME FECIT IAN ALBERT DE
GRAVE — AMSTELODAMI ANNO DOMINI I719.
De ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit een zilveren kelk hoog 30 op zeslobbige
voet met engelkopjes aan de nodus ; merken : Holland, Amsterdam, jaarletter H,
en S.H., XVIIIA en een kleine koperen kandelaar, XVIB.
Kandelaar meesterteken
R.K. Kerk

Kelk

Landhuis

Het Landhuis BRAAKENSTEIN ten Z.W. van het dorp bij de z.g. Wezenputten
(zoetwaterputten ten behoeve van schepen) ontleent zijn naam aan de familie Braak.

in de Speelwagen vii, i 9 5 z, blz. 202 ; VAN DER VLIS a.w. blz. i S 5, en daar
genoemde plattegrond door Leendert den Berger, A.R.A., Waterstaatsarchief nr. 1046.
Geschiedenis Het huis dat eerst in het midden van de xvrlre eeuw als zodanig wordt vermeld, is in i 78
aanmerkelijk verfraaid en uitgebreid. Na verwaarlozing in de xixe eeuw, werd het in i 897
herbouwd. Ben betimmering uit het oude huis, die omstreeks i 78 5 gedateerd kan worden
werd opnieuw aangebracht.
Twee betimmeringen uit Weverstraat 15 en 17 zouden van Braakenstein afkomstig zijn, doch
daar ze xviie eeuws zijn is dit niet goed to rijmen.
Literatuur J. F. DAARNHOUWER

De betimmering, pl. CXI V—z 3 6, omvat een schouw met spiegel en grijs marmeren
schoorsteenmantel en ter weerszijden dubbele deuren met supraporten, alles bekroond door een classicistisch hoofdgestel. De spiegel is gevat tussen de twee voluten
en bekroond door een vaas met afhangende guirlanden. De supraporten zijn gevormd uit gesneden medaillons hangend aan laurierguirlanden en strikken; eronder
gekruiste fakkel en fascenbundel. Alles in wat zware provinciale Lodewijk xvi stijl.
In
de tuin staat een hardstenen voetstuk xviiib —c en twee tuinbeelden, xviir.
Tuinbeelden

Betiinmering

Landelijke
bouwkunst

Het eiland Tessel heeft
in zijn veelal schilderachtig gelegen, gewitte
en groengeschilderde
BOERDERIJEN een
eigen type behouden,
dat evenwel thans snel
aan het verdwijnen is.
Oude Gebouwen op het eilandTexel
in : HetHuis Oud en Nieuw
1909,
blz. 16 I e.v. ; R. C.
HEKKER, De Noord Hollandsche Stolphoeve, Assen z.j., blz. 18--22.

Literatuur M. V. D. VEGT,

Het Tesselse boerenhuis
bestaat uit een vierkant
hooivak in het midden,
waaromheen, evenals bij

Fig. 68. Boerderij Tessel. Nes 033
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Fig. 69. Boerderij Tessel. Oost 71

het Noordhollandse vastelands type, aan drie
zijden days, paardenstal en koestal zijn geschikt.
De woonvertrekken zijn soms evenals bij de meest
primitieve friese boerenhuizen in het verlengde
van de koestal gelegen en vormen steeds een
uitbouw aan de voorzijde, waardoor dit type een
overgang zou kunnen vormen tussen het oudste
type met losse hooiberg en de stolphoeve waarin
alles is samengetrokken. De indeling van het
Fig. 7 0. Boerderij Texel. W 4 Tienhoven
woonhuis heeft twee verschillende typen; een met
een voorhuis, dat door de buitendeur direct toegankelij k is en via een schuine gang
langs het erachter gelegen woonvertrek naar de koestal leidt, een ander met een
gangetje achter de voordeur en twee vertrekjes ter weerszij den, waarvan een boven
een kelder is gelegen. Van beide typen zijn nog enkele exemplaren to vinden. Volgens het eerste principe is de grote hoeve Nes 0 3 3 (fig. 6 8) ingedeeld ; het tweede
type komt veelvuldiger voor : Oost 71 (fig. 69), Waal 4 (fig. 7o) enz.
In vrij gave toestand zijn aldus de volgende boerenwoningen bewaard:
den Burg B 29, B 3 4, B -46, B 6o, B 6 5 en 66, B 74, B 7 5, B 8, pl. CVII-2 2 3,
B 98, B I2I,B 141.
den Hoorn H 68, H 89, H III, H 113,
Koog K 77.
Oosterend021,028,029,037,091,0 127a.
Oude Schild S 12 en S 13.
Waal W 3° en W 5 I.
De POLDERMOLEN van de polder het Noorden, pl. CVIII-2 27, is in 1878 Molens
gebouwd, en in 1950 gerestaureerd met een oud-Hollandse en een gestroomlijnde
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wiek. Het is een grondmolen met drie pompen bestaande uit een stenen onderstuk
met rieten tussen- en bovenstuk.
In het dorp Oude Schild staat een KORENMOLEN (19o9), bovenkruier met
stelling en spruiten bestaande uit een achtzijdig stenen onderstuk met gezwenkt
houten, thans met asfaltpapier gedekt, tussen- en bovenstuk. De molen is in de jaren
I 942—'45 gerestaureerd.

WIERINGEN
Oudh. en Gest.

II

blz. 8o-8z

; VAN MIERIS II,

blz. 23 3 ; Teg. Staat v, blz. 61 S

; G. BROM,

Literatuur Bullarium Trajectense, 18g I —'96 ; JOOSTING EN MULLER I, blz. 69, 3 24; Ii, blz. 3 I 8 ; VAN DEN

nr. 9 ; II, nr. 5 04; OPPERMANN, Fontes Egm. blz. I 84; Oork. St. Utr. nr. 49 ; J. C. DAAN,
Wieringen, land en leven in de taal, Alphen, i 9 S o.
Vondsten van een neolithische bijl en werktuigen uit de Brons- en IJzertijd wijzen erop,
Praehistorie dat Wieringen reeds in de praehistorische perioden bewoond kan zijn geweest. (Vondsten
thans in het Oudheidk. Museum voor het Zuiderzeegebied op Schokland; vgl. G. D. VAN DER
HEIDE, Driemaandelijks Bericht betreffende de Zuiderzeewerken, xxx, 1949,
nrs. 3 en 4).
Het voormalig eiland Wieringen wordt het vroegst in ons bekende stukken genoemd in een
Geschiedenis oorkonde uit de viiie eeuw als Friesch bezit van het klooster Fulda (v. d. Bergh nr. 9) en
in de lijst van goederen van de Maartenskerk te Utrecht, die omstreeks 96o is te dateren.
Volgens Halma is Wieringen in het begin van de xiiie eeuw door Willem I geschonken aan
de abdij van S. Odulphus van Stavoren. Hiermede in overeenstemming is de vermelding
van Ipeldekerke op een lijs
t van kerken en kapellen die aan St. Odulf te Stavoren behoord
hebben. De oudste versie van deze lijst is echter reeds I I 3 2 gedateerd (J. en M. blz. 3 z4).
In i 184 wordt vermeld dat Floris III de ,Friezen" van Wieringen en Texel onderworpen had.
(Fontes Egm.). Volgens een oorkonde van i 2.84 bekennen de abten van Stavoren dat de
bewoners van het eiland trouw aan de graaf van Holland hebben gezworen. Gelijk met
Westfriesland en Texel krijgt dan ook Wieringen in i 289 zijn stadsrechten. Kerkelijk wordt
Wieringen sedert het einde van de veertiende eeuw in de Utrechtse kerklijsten genoemd.
Het eiland heeft van oudsher vier kerken bezeten, waarvan aanvankelijk die van Stroe aan de
H. Willebrord gewijd, de oudste geweest zal zijn. In de vorige eeuw is de kerk echter afgebroken en er is ter plaatse slechts een kerkhofterp over waar een gave roodzandstenen
doodkistdeksel (xii-xiii) en enige dergelij ke fragmenten van de oude cultuurplaats getuigen
(cf. w. C. BRAAT, Archaeologie van de Wieringermeer in Meded. R. Museum van Oudheden
Leiden 1932).
De drie andere kerken t.w. van Hippolytushoef, Oosterland en Westerland bestaan nog,
evenals de kapel op den Oever. Volgens van Heussen en van Rijn stonden Oosterland en
Westerland ter begeving aan de graaf en werden bevestigd door de aartsdiaken van Utrecht;
de kerk van Hippolytushoef was een z.g. personatus en werd begeven door de paus en bevestigd door het kapittel van S. Marie te Utrecht. De plaats die om deze laatste kerk groeide
bleef hoofdplaats van het eiland.
BERGH I,

.

HIPPOLYTUSHOEF
Herv. Kerk

De HERVORMDE KERK, oorspronkelijk de H. Hypolitus gewijd, is op een vrijwel ronde kunstmatig gevormde hoogte gebouwd in het centrum van het tegenwoordige plaatsje. De kerk behoort met uitzondering van de toren, die burgerlijk
eigendom is, aan de Hervormde Gemeente.
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N.H. Oudheden v, blz. i I ; Gen. en Herald. Gedenkw. iv, blz. 9 en op blz. z6o vermelde Literatuur
literatuur.
De kerk wordt het vroegst genoemd in de xrie eeuw in een lijst van kapellen van St. Odulf Geschiedenis
te Stavoren, waartoe zij in de xiiie eeuw nog behoort (Bull. Traj . nr. 2276). In het begin
van de xive eeuw blijkt de kerk een z.g. personatus te zijn (v. MIERIS II, blz. 23 3). Voorts
komt de, kerk in het einde van de xve eeuw in de lijsten van de Domfabriek to Utrecht voor.
Over de latere lotgevallen van het gebouw licht ons een steen boven een der ingangen in,
die vermeldt dat het schip tijdens de storm van i 674—'75 instortte en spoedig daarna herbouwd
werd. Restauraties hadden plaats in i 8 3 9 en i 89 5 , de laatste onder leiding van Jr. Jos.
Cuypers. Het schip werd bij die gelegenheid van een nieuwe kap voorzien waarin een houten
tongewelf werd aangebracht. Grote gedeelten muurwerk van het koor werden in mergelsteen vernieuwd.

De kerk, fig. 7 i, bestaat uit een hoge forse toren met gemetselde spits en een een- Beschrijving
beukig schip met een twee traveeen diep koor, met vijf zij den van de tienhoek gesloten.
De gevels van de niet door versnijdingen gelede, vrijwel geheel gesloten toren, Toren
pl. CVIII -2 24, zijn verlevendigd door brede spaarvelden aan de drie vri j staande zij den,
die van ongeveer 5 , o m tot i5 , o m uit het maaiveld opgaan en afgesloten worden
door een bloklijst. Daarboven is een tweede spaarveld aangebracht, afgesloten door
een keperfries van schuingestelde bakstenen op eveneens bakstenen kraagstenen.
In deze velden zijn de beide rondbogig gesloten galmgaten geplaatst. Het opgaande
muurwerk wordt door een zaagtandlijst afgesloten, waarboven de geheel gemetselde
van vier- op achtkant overgaande ruim 14 m hoge spits verrijst.
De toren is in het benedenste gedeelte uit tufsteen opgetrokken, die anvankelij k in
vrij grote blokken verwerkt is, hogerop in blokken van kleinere afmeting wordt aangetroffen. In de benedenste helft van het grote spaarveld is de tufsteen met kloostersteen van 8 X 27 afgewisseld; aan de noordzijde wordt reeds op een hoogte van i m
boven het maaiveld dergelijke baksteen verspreid in het muurwerk aangetroffen,
aan de zuidzijde van de zesde laag onder het spaarveld af. Boven de i i m bestaat
het muurwerk uit baksteen van 25-27 X S ,5-6,5 , 1 o lagen 8 i, $ . Het gedeelte boven
het grote spaarveld en de spits bestaan uit Steen van 22-23 X 4-5 . Aan de voet van
de toren heeft men een viertal lage brede steunberen van tufsteen toegevoegd.
Blij kens het formaat van de tufsteen, die overeenkomt met die van de toren op enige
meters boven het maaiveld, is dit reeds vrij vroeg geschied.
De muren gaan in het inwendige onversierd op. De muurdikte bedraagt i 3 s, hogerop Inwendi g
verlopend tot 9 . Aan de oostzijde zijn boven een later gedichte doorgang nog twee
openingen, waarvan de eerste toegang gaf naar de kap van het schip boven het vlakke
plafond, dat de kerk tot i 895 dekte en de laatste, vlak onder de nokrib aangebracht,
een gedicht venster kan zijn.
Het schip dat in i 675 tussen de toren en het koor is opgetrokken bestaat uit baksteen Schip
en heeft geen steunberen. Aan elke zij de zijn drie smalle spitsbogige vensters aangebracht. Het gothische koor is geheel met blokken tufsteen van klein formaat
bekleed; de muurdikte bedraagt 84-91; de steunberen zijn eenmaal versneden; de
smalle vensters, waarvan de traceringen bij de restauratie in z 845 zijn toegevoegd,
hebben rechte dagkanten.
De kap van het schip die voor de restauratie van i 895 van een vlak plafond was Inwendi g
voorzien, is bij die gelegenheid vernieuwd en van een tongewelf op nieuwe
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muurstijlen voorzien. In het koor dat eveneens door een houten gewelf wordt
gedekt, zijn dienstvertrekken getimmerd. Een sacramentsnisje is daardoor aan het
gezicht onttrokken.
Bouw.
geschiedenis

Het tufstenen muurwerk van de toren kan van vrij hoge ouderdom zijn, doch blijkens de
er in voorkomende baksteen zal het niet voor de xiiie eeuw ontstaan zijn. De verhoging uit
louter moppen bestaand, kan in de tweede helft van de xiiie eeuw zijn toegevoegd, waarna
de toren blijkens het gebruikte materiaal en de wijze van versiering, in de xve eeuw (1 440 ?
datum van de klok) nogmaals verhoogd is en van de gemetselde spits werd voorzien. Het
koor is waarschijnlijk in de xive eeuw ontstaan.
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De kerk bezit:
Preekstoel
een eenvoudige eiken preekstoel, XVIIB ;
Doophek
een onversierd eiken doophek en enkele oude banken, xvii;
ijzeren doopbogen bekroond door een los figuurtje, xvii—xviii.
Een venster aan de noordzijde is bezet met gebrandschilderd glas vervaardig in 1 676 Glas
door Claes van der Meulen, voorstellende het wapen van Alkmaar en de wapens
der zeven steden van het Noorder Kwartier, waaronder nogmaals dat van Alkmaar,
Het opschrift luidt : WESTFRIESLANDT EN(T) NOORDER QUARTIER ANNO I 676, en het
volgende gedicht:
(BI GELOVE)NS KRACHT EN HOOPE / (WORDEN DE) LANDEN BEWAERT (EN OOK) DOOR
GOEDE REGERINGH / (DAERBIJ) PAST REYNE LIEFDE / (ALSMEEDE) GOEDE ZEEDE /. De
tussen haakjes geplaatste woorden zijn bij de restauratie aangevuld.
Kronen
Voorts bezit de kerk drie koperen kronen, xvii.
In de toren hangt een klok, diameter i 09, hoogte go met opschrift : IN SINTE IPOLITUS Klok
EER BIN IC GHEMAECK MCCCC ENDE XL : WILLIAM BUTENDIIC FECIT.

In het Rij ksmuseum wordt een serie fragmenten in zandsteen van een gebeeldhouwd
altaar of epitaaf xv, bewaard, die vermoedelijk tijdens de restauratie in 1895 gevonden zijn, evenals een rood-zandstenen sarcophaag, xi (vgl. MARTIN ms.).
De ROOMS-KATHOLIEKE KERK bezit een communiebank versierd met drie
gebeeldhouwde panelen in Lodewijk xv-trant, XVIIIC.
De preekstoel heeft een vierzijdige kuip met medaillons waarop Heiligen zijn voorgesteld; aan de voet evangelistensymbolen; vermoedelijk Zuid-Nederlands werk, XVIIIB.
In de kerk hangt een drietal kleine koperen kronen, XVIII.

Preekstoel

De kerk bezit voorts:
een verguld zilveren cylindermonstrans, hoog 71, met vernieuwde opengewerkte
vleugelstukken en kolommen. Onder de voet is te lezen: CHRISTO JESU ET S.S.

Monstrans

R.K. Kerk
Communiebank

Kronen

EUCHARISTIAE PRAESENTI GERTRUDIS JOHANNIS VIDUA IN ECCLESIAE WIERINGENSIS
CONSECRABAT ANNO I 645. Merken : Amsterdam, jaarletter o van i 645 , meesterteken
van Thomas Bogaert. Op de voet die als een vlak behandeld is, is de Verheerlijking
op de berg Thabor weergegeven.
een verguld zilveren kelk, hoog 29, welks voet versierd is door zes compartimenten
met Heiligen. Onder de voet een deels uitgewiste inscriptie waarvan het jaartal i 641
nog goed te lezen is. Merken : Amsterdam, jaarletter K van 1 641, meesterteken van
Thomas Bogaert.

De particuliere collectie van de familie Bosker te Hippolytushoef bevat een aantal
door beschildering bedorven fragmenten van rood-zandstenen sarcophagen, xi en
jonger (vgl. MARTIN ms.).

Kelk

Verzameling

DEN OEVER
Het GASTHUIS met de KAPEL vormen een langgerekt complex, in het midden
van het dorp gelegen. De kapel is aan de noordzijde ingebouwd en aan de zuidzijde
slechts door een smal pad van de belendende bebouwing gescheiden. De thans recht-

Gasthuis en
kapel
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Fig. 72. den Oever. Voormalig gasthuis en kapel

gesloten koorzijde vormt straatwand aan de Dorpsstraat. Het Gasthuis ligt vrij. De
kapel is eigendom van de Gasthuisvoogden, het gasthuis is particulier eigendom.
Literatuur
Beschrijvin g

Teg. Staat v, blz. 623, N.H. Oudh. v, i5 .

De kerk, fig. 72, bestaat uit een zes traveeen lang schip, waartegen een thans nog
Brie traveeen diep koor aansluit, dat aan de oostzijde door een moderne muur gesloten wordt. Het schip is opgetrokken van baksteen, groot 21,5-22 X ong. 4, z o
lagen 5 2 ; het muurwerk is 3 6-42 dik. De muren hebben geen steunberen en werden
voor zover na herhaaldelijke wijzigingen valt te constateren doorbroken door eenvoudige spitsboogvensters. Het koor, dat opgetrokken is uit baksteen, groot
20,5-2 I , 5 X 4-4,5 , I o lagen 5 6, heeft iets dikkere muren, die, evenals aan het schip,
onversneden opgaan, slechts onderbroken door een zeer verbrokkelde waterlijst. Aan
de zuidwestelijke aanzet van het koor en aan de noordoostelij ke zijn steunberen gespaard, waarvan de laatste de aanzet van een polygonaal koor kan gevormd hebben,
dat heeft moeten wijken voor een moderne rechthoekige koortravee. Aan de noordzijde zijn in elke travee twee ondiepe spitsbogige nissen, zowel inwendig als uitwendig te zien; aan de zuidzijde zijn ze nog slechts in de eerste travee inwendig
aanwezig. Daar het muurwerk van deze nissen uit dezelfde soort steen bestaat als het
overige muurwerk, kan in dit geval niet aan gedichte vensters gedacht worden. De
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ingang wordt aan de zuidzijde in de derde travee gevonden. Een moet van een oude
ingang bevindt zich in de tweede travee aan de noordzij de, beide zijn binnen een
segmentvormige nis gevat. In de westelij ke sluitingswand is blijkens opmetingsschetsen van de architect Mulder een brede spitsbogige ingang geweest tussen
twee forse steunberen die langs de westgevel opgaan en de aanzet vormen van het
klokketorentje, dat boven de westgevel op het dak staat. Door een moderne afscheiding in de gang tussen kerk en gasthuis is de westgevel thans onbereikbaar.
In het inwendige zijn aan de westzijde, blijkens een opschrift uit 1 672, in dat jaar
dienstruimten getimmerd. In de kerkruimte, die door een vernieuwd houten plafond
gedekt is, zijn de sleutelstukken en muurstijlen behouden.
De bouw van de kerk heeft zich voornamelijk in twee perioden afgespeeld, t.w. een bouwphase voor het koor, wellicht ze helft xve eeuw en een jongere (?) periode voor het schip,
waarna verminking van het koor in moderne tijd moet hebben plaats gevonden.

Inwendig

Bouwgeschiedenis

De armelijke inventaris bestaat uit:
een eiken preekstoel met sporen van verdwenen opgelegd ornament en gedateerd Preekstoel en
in het opschrift : IS TOT GODES DIENST UIT LIEFDE GEMAAKT DOOR CORNELIS HARMENSZ doophek
K. ANNO 1672;
een doophek, dat met een balusterfries is versierd en dezelfde initialen c. H. met
ANNO 1671 vertoont;
Ijzer en koper
ijzeren doopbogen met losse figuurtjes;
een ijzeren lezenaar;
een koperen kaarsenarm xvii;
koperen kroontje, xvii;
een gesneden psalmbord, XVII;
een scheepsmodel, dat volgens de overlevering na een scheepsramp daar ter her- Scheepje
innering is opgehangen, XVII—XVIII.
In het torentje een kleine klok, diameter 6o met opschrift : JHESUS MARIA JOHANNES; Klok

een

WILHELMUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCCIII.

Ten Westen en in het verlengde van de kerk is het gasthuis gebouwd, fig.

72. Gasthuis
Afbeelding

Tekening door H. Tavernier, verblijfplaats onbekend, foto in very. Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.

Het gasthuis bestaat uit een vijf traveeen lange zaal, welks zuid- en westmuur nog
vrij gaaf bewaard zijn en welks noordmuur doorbroken is ten behoeve van een
uitbreiding, die deels op de tekening van Tavernier reeds weergegeven is. Het
gebouw is zeer verwaarloosd en doet als stal dienst. Het ongeveer 3 6 cm dikke
muurwerk bestaat uit baksteen van 22-2 4,4 X 4,5 5 , I o lagen 6o. Aan de westgevel
meet het muurwerk 48 cm. De topgevel die hier gestaan moet hebben is thans ver
dwenen. Aan de zuidzijde zijn in de eerste en tweede travee de benedenste gedeelten
van een smal en een breed gothisch venster bewaard; in de derde travee is een brede
segmentbogig gedekte opening geweest. In de vierde travee zijn twee gedichte smalle
hooggeplaatste vensters bewaard, door gedrukte, waarschij nlij k vernieuwde bogen
gedekt en voorzien van sterk hellende afzaten. De hoge plaatsing kan verklaard
worden door de bestemming van dit deel als gasthuis ; de vensters plegen in dergelijke
gebouwen boven de tegen de wand geplaatste bedsteden aangebracht to zijn. Het
-

Beschrijving
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tweede venster in de brede travee diende wellicht tot verlichting van de keukenruimte;
tegen de westgevel was namelijk de vuurplaats gebouwd, waarvan de geprofileerde
bakstenen wangstukken te herkennen zijn. Ten noorden ervan is in de westgevel
een geprofileerde nis te herkennen.
Aan de zuidzijde is een stuk van de oorspronkelijke ingang behouden, inwendig
binnen een segmentvormige nis, uitwendig in een spitsboognis gevat.
Datering De bouwtijd van het gasthuis zal in de xve eeuw te stellen zijn.

OOSTERLAND
Herv. Kerk

De HERVORMDE KERK, oudti j ds aan de H. Michael gewijd, is geheel vrij gelegen op een verhoogd kerkhof. Kerk en toren zijn respectievelijk eigendom van de
kerkelijke en burgerlijke Gemeente.

Afbeeldingen Verschillende tekeningetjes, xviii, in de Provinciale Atlas te Haarlem.
Opmetingsschetsen van ARCH. A. MULDER in het Archief van de Rijksdienst voor de Monu-

mentenzorg en foto van de opmetingstekening, pl. CX -2 3 0, verblijfplaats origineel onbekend.
Literatuur N.H. Oudh. v, i 5 ; Speelwagen, i 950, blz. i i 3 en op blz. 26o vermelde literatuur.
Geschiedenis Van de geschiedenis is weinig meer bekend dan in de aanvang onder Wieringen vermeld is.

De wijding aan de H. Michael wijst op hoge ouderdom. De toren was blijkens de Resolution
van de Staten van Holland in i 600 zo bouwvallig dat deze geen dienst meer kon doen als baken.
Het ondiepe koor met steunberen, dat blijkens xvrlre eeuwse tekeningen iets lager dan het
schip was, is in i 8 3 9 gesloopt. In i 88 8—'go werd de gehele kerk ingrijpend gerestaureerd.
De reeds gedichte toegangen uit de gothische tijd aan de noord- en zuidzijde werden uitwendig verwijderd; inwendig bleven de dagkanten zichtbaar. In de eerste travee werden aan
beide zijden laaggeplaatste rondbogige venstertjes aangebracht. Het dak dat in i 888 uit een
hoge oud-Hollandse kap bestond, werd vervangen door een kap van 45 ° helling, voorzien
van twee kleine kapellen aan elke zijde. De romaanse vensters zijn bij deze restauratie gehandhaafd. Eerst in 1910 heeft men deze verwijderd en vervangen door de vensters met glas
in lood ter grootte van de gehele spaarvelden aan de zuidzijde, waardoor de gevels een weinig
karakteristiek, leeg aspect verkregen. Het inwendige is in i 9 3 7 ontpleisterd en hersteld. De
torenspits is in 1 93 8—'3 9 vernieuwd.
Beschrijving De kerk, fig. 73, pl. CX-229, bestaat uit een breed eenbeukig schip van tufsteen, dat

aan de oostzij de thans recht gesloten is, sinds de ongeveer 6, 5 o m brede doorgang
naar het voormalig koor is dichtgezet. Aan de westzijde verrijst een fosse vierkante
Toren toren met een vrij lage van vier- op achtkant overgaande gemetselde spits.
De torenromp gaat zonder versnijdingen ongeveer 23 m hoog op en bestaat uit
baksteen van 6-7 X 26,5-29, 10 lagen 88-89, uitwendig bekleed met vrij kleine
blokken tufsteen, die aan de hoeken versterkt zijn met grote blokken. De tufstenen
bekleding ontbreekt aan de oostzijde voor zover de toren door het kerkschip bedekt
wordt; boven de noklijn van het schip is de bekleding van de oostelijke torenwand
sterk vernieuwd. De bakstenen spits is in 193 8—'39 geheel vernieuwd in dezelfde vrij
gedrukte vorm als voordien aanwezig was, en die uit de xvlie eeuw kan dateren.
De toren is geheel gesloten met uitzondering van twee smalle lichtspleten aan de
noord- en zuidzijde en twee rondbogig gesloten galmgaten aan elke zijde bovenin.
In de oostelijke torenwand is een thans gedichte rondbogige doorgang te zien, die
eertijds uitzicht gegeven moet hebben in het schip; hogerop zijn toegangen geweest
naar de . oude lage kap en naar de hogere gothische kap.
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Fig. 73. Oosterland. Herv. Kerk

Inwendig is beganegronds in de noord- en zuidwand een kleine nis met keperboog
uitgespaard. De toegang en de doorgang naar de kerk zijn vrij laag en worden door
flauwe spitsbogen gedekt.
De spits van de toren is later zonder meer op het muurwerk geplaatst en is door een
middenstijl en een lichte schoorconstructie versterkt, die met ankers aan het muurwerk is bevestigd.
De muren van het schip, die 8o-8 5 cm dik zijn, zijn uit- en inwendig sterk vernieuwd. schip
Aan de zuidzijde zijn bijna uitsluitend de muurdammen tus s en de vensters en de
laatste travee oorspronkelij k ; aan de noordzijde is de muur tot de aanzet van de
spaarnissen nieuw bemetseld evenals in het veld van de westelijke nis. De tufsteen is
in zg. ankerverband toegepast, waarbij de tufstenen platen afwisselend in strekse
lagen en in klamplagen zijn verwerkt, waartussen gietwerk is gestort. Uitwendig zijn
de zijmuren geleed door een aantal rondbogige nissen van verschillende afmetingen
aan de noord- en aan de zuidzijde. Aan de noordzijde een brede en acht smafle spaarvelden; aan de zuidzijde vijf brede dergelijke velden. De lisenen ertussen zijn aan de
noordzijde alle even smal, aan de zuidzijde is de eerste liseen ongeveer twee maal zo
breed als de overige. De lisenen ontspringen op ongeveer 3 m boven het maaiveld;
.in en van arch. MULDER uit 1885, pl. CX-23 o, schijnen
volgens de pn
o metin
g stekeg
ze echter aan de zuidzijde oorspronkelijk dieper doorgelopen to hebben. De derde
tot en met zesde liseen aan deze zijde waren volgens deze tekening ingekort, wellicht
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in verband met een rondbogig poortje met drievoudig afgeschuind profiel dat in de
gothische periode aangebracht moet zijn en bij de restauratie verdwenen is, evenals
een kleine nis met gezwenkte spitsboog ten oosten daarvan. Het muurwerk was daar
volgens de tekening van arch. MULDER met baksteen bemetseld. Aan de noordzijde
schijnt ook een bemetseling aangebracht geweest te zijn beneden de spaarvelden,
zodat deze mogelijk ook daar oorspronkelijk groter geweest zijn. De tekening geeft
evenwel niet aan dat de nissen tot op het maaiveld zouden hebben doorgelopen, zoals
bv. aan de voormalige kerk te Westerland.
In de spaarvelden zijn in 1910 aan elke zijde vier grote vensters gebroken. Slechts
in het eerste spaarveld ten noorden en ten zuiden zijn vensters van de oorspronkelijke
afmeting bewaard. Blijkens de schetsen van arch. MULDER waren deze aan de noordzijde uitwendig 88 cm en inwendig een meter breed; de dagkant aan de binnenzijde
was 48 cm diep en aan de buitenzij de slechts 19 cm. Aan de noordzijde is in mode me
tijd een steunbeer van baksteen toegevoegd.
Inwendig

Het muurwerk van de wanden is sterk vernieuwd. Alleen aan de noordoostzijde is de
oorspronkelij ke vleugelmuur in gietwerktechniek behouden gebleven. De zuidoostelij ke vleugelmuur is aan de binnenzijde bemetseld met gele baksteen. Aan de
westzijde zijn in het schip dienstvertrekken getimmerd, waarboven een orgelgalerij
wordt gevormd.

Bouw- Het schip kan wegens het tufsteen-materiaal de gietwerktechniek en de versiering van het
muurwerk door grote rondbogige spaarvelden, omstreeks i ioo ontstaan zijn. De uit
grote baksteen opgetrokken toren is blijkens de bouwnaden in de westmuur van het schip
geplaatst en kan wegens het gebruik van dit materiaal in de xiiie eeuw ontstaan zijn. De bekroning met een nieuwe bakstenen spits kan in het begin van de xviie eeuw hebben plaats
gevonden, toen de toren als baken voor zeevarenden dienst deed. Het of breken van het koor
en de restauraties zijn onder Geschiedenis vermeld.

geschiedenis

Preekstoel

De kerk bezit een eenvoudige eiken preekstoel met bi j behorend achterschot en
klankbord XVIIIA;

op het doophek: ijzeren doopbogen;
Bord een tiengeboden bord, XVIIA;

Doopbogen

Degen

een onversierde degen, xvi, dat aan de Geuzenaanvoerder Blois van Treslong behoord zou hebben, die in i S 72 bij Wieringen overwinterde;

Kroon

een grote achttienarms koperen kroon, xvii;

een rococo-kabinet-orgel uit 1762 door J. E. TESCHENMACHER uit Elberfeldt, dat afkomstig zou zijn uit de Grote Kerk te Haarlem.
Klok De klok in de toren, diameter 83, hoog 9 S heeft het opschrift : SALVATOR MODI VOCOR

Orgel

ANNO DOMINI MCCCCXCIX JOHANNES FILIUS ,GOBELINUS MOER ME FECIT.

WESTERLAND
Herv. Kerk

Literatuur

Het KERKJE van Westerland, dat een zeer oude romaanse kerk vervangt en oor
spronkelijk de H. Nicolaas gewijd was, ligt op een verhoogd kerkhof aan de westzijde van het eiland.
N .H. Oudh. v , i I ;• Gen. en Herald. Gedenkw v, blz. z 3^ en op blz. z6o vermelde literatuur..
-

Afbeeldingen Ben tekeningetje in het handschrift Verhees te Handel (zie Taxandria, 1918, blz. 29) geeft
de kerk weer als een vroeg romaans bouwwerk met hoge, van het maaiveld of opgaande
spaarnissen. Anonieme tekening, xvxiie eeuw in Provinciale Atlas, Haarlem.
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Het kerkje, fig. 74, pl. C VIII -2 26, welks historie zich beperkt tot vermeldingen in
13 23 en 1400 in de Domrekeningen, bestaat uit een kort driezij dig gesloten schip
dat in 18 2 8 is opgetrokken tegen de laat middeleeuwse toren. De toren bestaat uit Toren
rode baksteen, formaat 2 I,5-22,5 X 4, 5 5 , I o lagen
63, afgewis s eld met enkele lagen, ongetwi j feld
secundair gebruikte, gele moppen. Aan de zuidzij de zijn ook in enkele lagen gele bakstenen aangewend van formaat als de rode.
De toren bestaat uit drie geledingen, gescheiden
door een bakstenen tandlij st. De laagste benedenste
geleding is geheel gesloten, met uitzondering van
de tot de tandlij st reikende geprofileerde spitsboog
die de ingang omlij st. De tweede en derde geleding
Kerk
74. Westerland. Herv. K
F g 74
hebben beiden aan elke zijde
de telkens twee nissen
met smalle afgeschuinde dagkan4en. De nissen in de tweede geleding zijn voor de
benedenste helft gevuld met onversierd muurwerk; in de bovenste helft is een vorktracering aangebracht. De nissen van de derde geleding zijn onversierd en in het
bovenste deel doorbroken door rechthoekige galmgaten met segmentvormige
dekking. De toren draagt een laag tentdakje. De muren hebben inwendig aan elke
zijde diepe nissen die evenals de doorgangen aan de west- en oostzijde, door
korfbogen gedekt zij n. Daar de klok 1509 is gedateerd, is dit mogelij k het bouwj aar
van de toren.
Het schip wordt geschoord door tweemaal versneden steunberen en heeft brede Ship
rondbogige vensters.
De kerk bezit een eenvoudige preekstoel uit de bouwtijd van het schip en een Preekstoel
koperen kroontje, xvii.
Kroon
In 195 3 zijn bij de Kerk enige roodzandstenen doodkisten en -deksels gevonden,
XII, waarvan er een naar Hippolytushoef in de kerk en een naar het Oudheidk.
Museum op Schokland is overgebracht. De overige fragmenten bleu en ter plaatse,
vgl. MARTIN ms. en Opgravingsnieuws Rij ksd. Oudh. Bodemonderzoek 1953.
De klok in de toren, hoog 77 en diameter 86, draagt het opschrift: JHESUS MARIA ET Klok
—

ELYSABET IS MIJNEN NAAM MIJNEN DIENST SY GOEDE BEQUAEM DEN LEVENDEN EN DEN
DODEN VERWECK IC TEN DIENST GOEDES DEN HAGHEL EN QUAT ONWEDER VERDRIVE
IC JOHANNES GODEFRIDI ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCCLX.

De BOERDERIJEN van Wieringen vertonen een eigen type, dat enige overeenkomst vertoont met dat van Tessel.

Landelijke
bouwkunst

R. C. HEKKER, De Noord Hollandse Stolphoeve, Assen z.j. ; J. c.
en leven in de taal, Alphen, z 9 5 o, blz. i z i e.v.

Literatuur

DAAN,

Wieringen, land

De Wieringer boerderij, fig. 75, is evenals de Noord Hollandse, gebouwd om het
hooivak, waardoor de stolp gevormd wordt. De woonvertrekken zijn evenals bij
het Tesselse type in een uitbouw aan de voorzijde ondergebracht. De stal en het
wagenstuk en de dars liggen aan drie zijden om het hooivak gegroepeerd. De vierde,
achter-zijde is door een geteerde en gepotdekselde houten wand gesloten, die de
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Wieringer . boerderijen het karakteristieke afgeknot
silhouet geeft. Nog slechts twee boerderijen vertonen
een gemetselde topgevel boven de voorgevel t.w.
Stroeerweg 42 (Ankers I 714) en Elft z 8 te Hippolytushoef waar het jaartal i 734 in rode Steen is
ingemetseld ; in de andere gevallen is de topgevel
door een groengeschilderd houten voorschot gevormd. Vrij gaaf, behoudens gedeeltelijke vernieuwingen of wij ziging ten behoeve van bewoning, zij n :
Wierdijk 3, Gesterweg 5 7, Stroeerweg i, 3, 4, i 7,
34, 3 5, 36, 49, Noord Stroe i, Smerp 2, Kleitelweg i a,
Akkerweg 3 4, Slingerweg 3 i, Elft 30, Bovenelft 5 4,
boerderij aan de Lonjeweg, Beltstraat z 7 en 5 2,
Nieuwstraat 41, Oosterklieft 26 (gevelsteen „de
Knijnenbergh" in bijgebouw), Noordburen . 12.
De jongere boerderijen hebben veelal het Noordhollandse stolptype : Stroeerweg 24, Akkerweg 14
en 5 en Hoofdstraat 4 5 en 68 in den Oever.
Molens

Ten Westen van Hippolytushoef staat de KORENMOLEN ,,de Onderneming", een achtkante onderkruier met rieten tussenstuk en kap uit I 8 5 i.
In den Oever staat de KORENMOLEN „de Hoop" Fig. 75. Boerderij Stroeerweg i, Stroe
uit 1675, een vrij kleine achtkante grondzeiler met
net gedekt en zonder stelling.

ADDENDA

Bladz. i 8 3 achter regel 27 van boven:
Een wapenbord, i 8, afkomstig uit het Koggehuis is aan de
provincie Noordholland geschonken en berust in het provinciehuis, Paviljoen Welgelegen, te Haarlem.
Een geldkist, 17, is in bruikleen afgestaan aan het raadhuis
te Hoogwoud.

REGISTERS
OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INRICHTING
VAN DE REGISTERS
Bij de 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
historische personen
wanneer zij deel uitmaken van allegorische voorstellingen
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.
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Robberts van Glasko van Saenredam, R.,.
257
Robles, Caspar de
23 8
Roelofs, Mr. Otto
4°
Roghman, R ..
177, 180
Roomboer, Pieter Jansz.
234
Rooijaards, C. W.
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16
Streijen, J. de.
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.
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.
.
.
.
.
.
Utrecht, wapen van .
.
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.
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.
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Zwaagdijk
Zutphen, klokgieterij
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17
13 9, 15 6
239
143
232
.
.
.
223
.
8, 103, 112,190
.

.

ZAAKREGISTER
Bladz.

Bladz.
63, 95, 230
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Abraham .
18 8
Achior .
29, 107, 115, I 38, 163, 181, 182
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3 6, 3 8, 3 9, 12 5, 202, 2 27
Gerechtigheid, de .
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3 5 , 39
.
.
36
.
.
.
Licht en Duisternis .
.
.
.
.
.
Liefdadigheid, de .
.
.
.
15 3
Liefde, de .
.
•
35, 3 6 , 39, 1 5 0 , i62, 193, 202
Maagd van Enkhuizen, zie Enkhuizen, wapen
Mars.
.
15 9
.
.
.
. 36,148,161
Mercuri us . . .
.
Minerva .
15 9
161
.
.
.
.
.
Neptunus
Oorlog, de
334
148
.
.
.
.
.
Overvloed, de . .
.
.
.
.
.
Paalkistrecht, het .
.
.
.
35
Spes, zie Hoop
Staat, de .
35
59
.
Trouw, de . . .
.
.
Visvangst, de
35
Vrede, de
.34
.
.
.
.
.
rijheid, de
.
.
.
•
35
251
.
.
.
.
.
Vruchtbaarheid, de .
227
Waarheid, de
.
.
132
.
.
.
.
IJdelheid, de
.
168
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zeevaart, de
15, 68
.
Altaarschel .
13, 68, 235
.
.
.
.
.
.
.
Altaarvazen . .
.
.
. 15, 190, 199
.
.
.
.
.
.
Ampullen
.
.
.
.
. .... 25, 153
Anker, scheeps- . . .
Archief- of geldkist . 125, 126, 128, 129, 134, 142, i61,
.........

.

.

.....

.......

2 45

189
Arke Noachs .
252
.
.
.
.
.
.
.
.
Arke des Verbonds .
Armhuis, zie ook Oude Mannen- en Vrouwenhuis 251
Arsenaal ................................. 139, 148

Avondmaalsvaatwerk
Zilver XVII.

13, 67, 134, 141, 142, 199, 2 57
134, 141, 226
.
.
.
16.1 206
13, 99, 141
.
.
.
.
.
.
.
XVIII
tin
.
.
.
.
A vondmaalsservetten . . .
.
13 4
36, 38, 183
.
Bank, zie ook kerk- en doopbanken
.
.
.
. 4, 9, 99, 223
Banpaal, zie ook grenspaal .
.
Bastion
22, 2 5, I 0 7, 1 7 6 , 1 77, 2 3 8
XVIII
XIX

.

.
.

Beeldhouwwerk figuraal, zie ook gevelstenen
20 5
. hour
XV
.
.
.
. I8o, 263
.
steep . . .
I2, 137, 198,220,221
.
XVI
. hout
steep
242 1 44
13, 16, 26, 103, III, 15 2
XVII . hout
.
steep
3, 2 4, 33, 128, 132
96, i68
XVIII . hout ...
Steen ..... 159, 161, 191, 258
Betimmering
. 4 0 , 54, 1 4 8 , 21 7
.
.
.
.
XVII
235,25 I
258
. 79, 86, 116, 120, 154, 167, 170
Binnenpoortje
13, 15, 103, 196, 201, 209, 211, 213, 217,
Boerderij
222, 223, 224, 232, 235, 25 8, 269
Bremerzandsteen, zie ook Sarcophaagdeksel 3, 7, 12, 14,
184, 187, 197, 203, 205, 209, z,8, 227, 230, 2 33, 2 34,
235, 2 4 8
.176, 244
.
.
.
.
.
.
.
Burcht en kasteel.
12 5, 150, 1 53
Bus, offer- .
28, I14, II5
Brug
Canonbord
•
1 43
. 14, 223, 267
.
.
.
.
Christus, Salvator
.
.
Verkondiging . . . . .
15, 63
63, 66
Geboorte
63
.
.
.
.
Drie Koningen zien de Ster ........
.
.
95, 96
.
Aanbidding der Herders
Aanbidding der Koningen
.
.
6 3, 95
Vlucht naar Egypte
15
Besnij denis
-.
95
.
.
I2-jarige Jezus in de tempel
.
95
. 63, 143, 190
.
.
.
.
.
.
Doop
63
.
.
.
.
.
.
.
Verzoeking .
.
.
.
.
.
Bruiloft van Kana . . ......
95
XVIII
XIX .

Christus bij de put . .
.
Verheerlijking op Thabor .
Christus in het scheepje .
Christus en de echtbreekster
Barmhartige Samaritaan

.

.

.

.

.

.

I25

.
.

.

.

.

.

96

142, 263
140,

i6,

t82, 216
15
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Bladz.
Jntocht in Jeruzalem .
.
63, 216
.
.
.
.
Penningske der weduwe . . . . . 189, 2 i 6
Voetwassing
96, 222
Laatste Avondmaal.
.
.
.
.
.
63, 95
Pilatus wast de handen
.
.
•
•
•
23 5
Bespotting
63
Doornenkroning .
.
.
.
.
.
.
.
63
Geseling .
63
Kruisdraging . .
.
.
.
.
.
.
.
63
Kruisiging . .
.
I S, 18, 63, 66, 68, 69, 95, 141
Beulsknechten vallen ter aarde
63
Graflegging .
63
Nederdaling ter helle .
.
.
.
63
.
.
.
Opstandin g . . .
63, 66
Hemelvaart . .
.
.
.
63, 66, 141
.
.
.
Uitstorting des H. Geestes
.
.
.
.
63, 66
Compagnieen, Oost- en Westindische 16, 22, 24, 107,
I16, I17
Compagnie van Spitsbergen
. I o9, 111
Ciborie
17, 67, 69, 96, 143, 190
Comm unniebank .
69, 252, 263
David .
63, 95, 98, 192
Degen . . .
268
Doelen
.
I27, 145, 178
.
.
.
.
.
.
Dok
177
Dijksmagazijn
.
.
2, 94, 161
.
.
.
.
.
Diaconiehuis, zie Oude Mannen- en Vrouwenhuis
Dol- en tuchthuis
145
Doopbanken
.
.
.
.
5 2, 95, 138, 141, 221
Doopbekkenhouder
16, 96, 133, 188, 197, 200, 206,
215, 217, 221, 226, 230, 2 34, 2 54, 2 57
Doopboog, koper 4, 6, 8, I3, I6, 52, 6 7, 95, 98, I03,
141, 188, 201, 202, 206, 208, 213, 221, 226, 230, 234,
256
ijzer . . . . . .
.
.
.
263, z65, 268
Doophek
XVII 4, 5, 8, 61, 95, 98, 103, 133, 138, 140, 188,
201, 202, 206, 217, 22I, 224, 257, 263, 265
XVIII
208, 215, 125, 230,252
Doopvont .
I o3, 249
Eenhoorn, zie Hoorn, wapen
Elie
632 95
Elise
63
Evangelisten . . .
.
.
.
. I2, 15, 95, 141, 215
Fabius, Q. - Maximus to Suessola . . . .
35
Fort.........................
.
.
.
.
238
.
.
Gasthuis . . . .
.
.
.
. 19, 144, 263
.
.
Gevangenis . . .
.
.
.
• 2 5, 38, 65, 107, 1 45
Gevelsteen (zie ook herinneringssteen) I, 30, 41, 70, 78,
79, 8 o, 8 3, 86 ,9 0 ,9 1 ,9 2 ,93,94,9 6 ,97, 10 5, 11 7, 1 4 0,
152, 1 54, 155, 157, I 8, 16o, 162, 164, 165, 167, 168,
169, 170, 172, 173, 182, 193, 194, 195, 196, 202, 206,
209, 218, 227, 251, 270
Gilden en knechtsbossen :
Bakkersgilde
41, 126
Chirurgijnsgilde
39
Metselaarsknechtsbos .
15 4
.
.
.
.
•
•
Schuttersgilden .
127, iz8
Timmermansgilde .
.
129
.
.
.
.
.
Turfdragersgilde .
.
.
.
.
.
.
37
Rijnschippersgilde .
.
189
.
.
.
.
.
.
Vissersgilde .
125
Glas, gebrandschilderd 8, 40,103,138,139,189, 215, 263
Godslamp
13, 15, 68, 69, 222
God-Vader
5O
Goudleder54, 7 1 , 75, 123, 148, 169, 190, 191
Grafmonument
208
Grenspaal, zie ook banpaal .
.
.
.
97
.
.

Bladz.
.
.
.
63
.
.
.
.
.
Hel lepoort
.
.
.
.
.
.
Hemelpoort .
.
.
.
.
.
.
.
63
Herenbank, zie ook kerkbank:
5, 61, IOI, 103, 188, 208
XVII
2, 141
XVIII .
.
.
.
.
Herinneringsbord, zie ook rouwbord . . . 3 8, 230
Herinneringssteen, zie ook gevelsteen 9, 28, 97, 98, 99,
110,I 97, 202, 209, 2 57
73
Herodes' gastmaal
19 -2I, 107, 176, 177
Havens
Heiligen:
.
.
.
.
.
.
Agnes .
.
.
.
15, 2 45
134, 142, 184
.
Antonius
.
.
.
.
.
Bernardinus van Siena. .
.
.
.
.
.
142
142
.
.
Bonavent ura
Bonifaci us . . . . . . 183, 207, 209, 236
269
Elisabeth
Emerentia . . . . . . . . . 218, 221
6
Eucherius
Franciscus . . . . . . . . . . 222
67, 68
.
.
.
.
.
Franciscus Xaverius
Gertrudis
150, 235
41, 52
.
.
.
Gommarus . . . . .
224, 228, 232
.
.
.
.
.
Hieronymus
260, 263
Hypolitus
67
.
.
.
Ignatius van Loyola
.
.
.
Johannes de Doper 15, 51, 95, 102, 1 44, 1 45, 192,
2 45
Johannes Evangelist 3, Io, 15, 17, 201, 211, 215,
221, 264, 265
64, 127, I2.8, 192
JOris .
.
129
.
Josef .
.
.
Catherine
.
.
.
.
.
. 2 35, 2 3 6
.
13 9
Clara .
2
Lambertus
173, 2II, 224
Laurentius
.
.
142
Leonardus
. 22I, 224
Lucas
.
. 226, 227
.
.
.
Magdalena .
.
.
.
Maria 3, 10, 15, 17, 95, I I2, 129, 139, 148, 198, 201,
209, 211, 215, 221, 235, 2S4, 265, 269
Presentatie
95
63
Huwelijk van Maria . . . . . . .
Martinus 16, 68, 96, 173, 183, 203, 206, 224, 232,
2 35, 2 54
Matthias ............... is
15
5
Mauritius
2
.
66
.
.
.
.
.
.
.
.
Michael
1 4, 1 5,
97, 197, 198, 224, 268
.
.
.
.
Nicolaas .
.
260, 261
Odulfus .
.
.
.
.
.
.
.
Pancras .
I o, 54, 69
26, S4, 200
.
.
.
.
.
.
.
Paulus .
.
Petrus 96, 226, 140, 145, 148, 190, 200, 209, 221, 235
2 27, 128
Sebastiaan
Sixtus
.
2 45
70
Ursula .
.
.
Wilhelmus van Maleval
.
.
•
•
2 35
.
Hofje
772 1 45, 1 5 1 , 1 5 6 , 1 9 2
91
Hollandse Tuin
96
Hostiedoosje
63
Hut .
63
Isaak .
36, 167
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jachttafrelen .
.
.
.
.
.
63
.
.
.
.
Jacobs waterput .
63
Job
63
Jonas
192
•
.
•
.
.
.
.
Jozef dromen vertellend
152, 188
Judith.
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Bladz.

Bladz.
Kaarsenarm:
koper 13, 64, 72, 98, 103, 134, 148, 188,

Klok :

2oi, 2i 5,
22I, 2 34, 2 57, z 6 5
hout
35
Kaarsendomper . . . . . . . . . .
69
Kaarten en Stadsplattegronden 19, 105, 173, 176, 1 77,
239, 2 4 0

Kandelaar:
zilver XVII 13, 15, 17, 68, 69, 95, 97, 190, 222,

22 4, 2 35, 2 5 0
69, 97, 190, 222, 23 5
koper XV .
70
XVI .
258
XVII ......
.
.
.
. 6i,
6i 68, 70, 222, 250
XVIII
.
.
.
.
142
Kanon
38
Kanonmond en . . . . . . . . . . I I 9
.
.
.
.
23, 109
Kanonkelder
.
.
.
.
.
Kapel 19, 65, 135, 139, 162, 178, 181, 184, 228, 236, 2 54,
26o, 263
250
Kelk XVI.
XVII 1 3, 1 5, 1 7, 6 7, 6 9, 95, 9 6 , 1 43, 22 4, 2 5 0 , 26 3
XVIII . . .
199, 2 5 8

XVIII

.

.

.

Kerkgebouw:
XI-XII

Oosterend Tessel
.
.
.
•
Oosterland Wieringen . . .
XIV-XVI Twisk .
XI V-X VII Hippolytushoef Wieringen . .
Beets
xv
den Oever, Gasthuiskapel
.
Wijdenes
.
.
.
.
.
.
X V-X VI Abbekerk .
den Burg Tessel . . . . .
Enkhuizen Westerkerk .
Enkhuizen, Zuiderkerk .
Hauwert
Hoorn, Noorderkerk .
.
Lambertschaag
Medemblik
Oosterblokker . . . .
Opperdoes
Spanbroek
. . . . . .
Wognum . . . . . . .
Zwaag
XVI
Benningbroek
.
.
.
.
.
den Hoorn Tessel
.
Sijbekarsp el . .
Venhuizen . . . . . .
Wadwei
XVI-XVII Hoorn, Oosterkerk . . . .
Andij k
XVII
Avenhorn . . . . . . .
Hensbroek . . . .
Hoogwoud . . . . . .
Oudendi j k
Oude Schild, Tessel .
.
Schardam .
Hoorn, Luth. kerk
X VIII
de Koog, Tessel . . . . •
Oostwoud
Enkhuizen, Luth. kerk
XIX
de Cocksdorp
Westerland . . . . . .
Kerkbanken, zie ook herenbanken en doopbanken
Kerkhof . . .
.
.
Kist- of gietwerk
Klank otjes

.

•
.

•

•
.

255
265
214
260
6
263
225
I

2 45

41
54
197
i 29
2
183
Io

2oo
207

zz8
232
209
252
2I I
z 18
226
134
4
4
97
I

oI

zo I
26
I

o

140
2.54
196
66
251
268
5 2,
61, 133, 138, 188, 221
223, 2S4, 26o
.
.
249, 267, 268
225
p

xv .
3, Io, zoo, 222, 227, 235, 254, 263, z68
XVI . 14, 17, 112, 148, 198, 2o6, 209, 256, 265, 269
SO, 2II, 215, 221 223
XVI?
XVII 2, 5, 6, 8, 13, 50, 99, TOO, 103, 112, 190, 197,
212, 213, 223, 226, 230, 250
XVIII . . .
25, 2 7, 1 99, 2 17, 2 54,z5 8
Klokkenspel
.
6
2 5, 5 , 6 4, 135
Klokhuis
,2
41.,42..49
Kloklodenkast . . . . . . • •
13 3, '38
Klooster, voorm. 14, 70, 96, Io6, I15, I16, I2I, 145,
148, 150, 163, 176, 190, 236, 2 45
40, 183, 192
Koggehuis
Koorhek
5 0, 13 3, i88
63, 141
Koperen slang
2

Kroon:
koper 2, 3, 5,

10, 36, 6z, 64, 95, 98, 101, 10 3, 1 33,
138, 184, 190, 198, 199, 201, 213, 215, 226, 250,
69
kristal.............................. 123
14, 68, 69, 95, 143, 222, 235
. . . .
Kruisbeeld
Kruitkelder .
243
63
Laatste oordeel . . . . . . . . .
Lantaren
37
Ledesteen . . . .
• 43, 55, 57, 110, 121

Lezenaar:
koper XVII 4, 6, 5z, 61, 67, 133, 188, 196, 198,
202, 206, 208, 2II, 213, 221, zz6, 234,
2 49, 2 54
. . .
• • . 99, 142, 190
XVII-XVIII
XVIII 16, 66, 95, 96, 141, 1 43, 1 97, 199, 200,
201, 211, 215, 223, zz6, 230, 2 34, 2 5 0
8
X VIII-XIX
4, 141
. . . . . . .
XIX
256, 26 5
ijzer
2I, 42
42, 48, 49, 53
Librije .
38, 123, 230
Lijst, gesneden . . . . . .
Mannaregen
50, 95
181
Marine, Kon. Instituut . . . . . . .
Mergelsteen . . . . . . . . . . . z61
15, 68, 69, 97
Missaalband . . . . . . .
25
Model, bouwModel, geelgieters- . . . . . • • • 13 3, 215

Molen:
Koren. 16, 17, 222, 226, 232, 26o, 270
,
199 209, 259
Polder- . . . . . 99, 105, 196,
• 43, 5 0 , 5 1 6 3
. .
Mozes . .
Monstrans:
3,

69
XVI.
XVII 13, 15, 17, 67, 96, 142, 199, 222, 224, 250,
263

XVIII . . . . . . . . . .

95, 200

Muntgebouw . . . . . . . . . . 28, 166
Muntenbalans 62
Musea en oudheidkamers 29, 36, 94, 118, 173, 2 45, z 6 3
Naaman . . . . . . . . . . 63
103, 119, iz6
Naamse steen . . . . . . .
2I
I..
Nonnengalerij
. . . . . . . . 68, 6 9, 95, 22 4
Oliebusje
8 8, 157
Orde van het Gulden Vlies . . . . .
. 208
Orde van S. Miche l . . .
98
Orde van de Witte Olifant . . . . . . .
49, 252
O rgel. .
47, .
............................'43,
268
Orgel, Kabinet. . . . . .
.
Oude Mannen- en Vrouwenhuis . . 1 45, 1 5 0 , 1 5 2
Pakhuizen en magazijnen 29, 3 I, 8o, 81, 82, 84, 88, I 17,
1 54, 1 55, 162, 165, 166, 167, 168, 181,182,194

Papotier

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52
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Bladz.
. I7, 70, 143, 221
.
.
Paramenten .
.
.
.
.
15 9
Paris' oordeel
145, 152
Pesthuis
63
Pharao, droom van de schenker van
142
PietA . . .
.
.
Plafond, zie ook stucwerk, gesneden . . 87, 120, 15
Pomp
28, 150, 161, 168, 191
Portaal, uitwendig .
42, 48, 5 7, 6o
.
.
.
.
Portaal, inwendig
.
.
.
53, '33, 138, 18o
87, 168
Pothuis
Praehistorica
.
94, 223, 236, 260
.
.
.
Preekstoel:
51, 188
XVI .
XVII 3, 4, 5, 8 , 1 4, 16, 61, 95, 9 8 , 10 3, 133, 138,
196, 197, 198, 200, 201, 202, 206, 208, 211, 213,
218, 221, 224, 225, 227, 230, 234, 252, 2S7, 263,
265
X VII-X VIII
.
.
.
. I o, 215
.
XVIII .
.
. 66, 69, 142, 252, 263, 268
.
XIX .
249, 269
Prinsenhof:
29, 38
.
.
.
.
Enkhuizen .
.
.
Hoorn
I 15
Raadhuizen:
Abbekerk
.
I
Enkhuizen . .
.
.
.
.
32
.
.
.
.
Hoogwoud . .
.
.
.
.
i oi
.
.
Hoorn
io6, 120
Medemblik .
.
.
.
.
.
.
.
. 1 76 , 1 7 8
Schellinkhout .
.
.
202
.
.
.
Spanbroek . .
.
.
.
.
.
. 206
.
.
Venhuizen
.
.
.
.
.
.
.
.
. 218
Rebecca .
.
63
Rechthuis .
.
244
Reliekbusten .
67
Reliekhouder . .
.
.
.
.
.
.
.
•
• 1 43
Roraffe, zie papotier
.
.
.
.
Rouwb orden .
.
. 5 3, 6i, 257
.
Salomo
63, 18 9$ 2 45
Samaritaan, barmhartige
1
Samgar
.
.
.
.
.
63
2.18, 263, 269
Sarcophaag .
.
.
.
.
.
.
Sarcophaagdeksel
. 209, 221, 230, 235, 260, 263, 269
Schalen en bladen, zilver 15, 17, 67, 68, 69, 95, 96, 141,
14.3, 190, 199, 222, 224, 23 5
Schans
237
.
Scheepsmodel ..............
.
.
.
.
.
.
. 265
.
Schilderijen:
portretten 14, 37, 7 2 , 76,125,141, I 53, 182, 192, 245
andere voorstellingen 2 I, 25, 36, 42, 54, 123, 142,
173, 182
Schilderwerk opgenomen in betimmeringen, plafonds e.d. 2 5, 62 , 7 1 , 7 2 , 75, 8 7, 94, 129, 148, i3, 21 7
Schilderwerk:
op houten gewelven .
.
.
.
.
. 8, 62-64
. 40, 5 3, 202
.
.
op houten wanden .
.
.
.
.
• S3, 189
op pjlers
.......64,
op wanden .
215
.
.
.
.
.
.
.
op wandbekleding .
3 5, 8 7, 153, 16o, 249
Schoutenh uis .
206, 237, 244
Schuilkerk
92, 142
Schutterij, zie gilden
Schuttersketen
. 192
.
.
.
.
Schuurkerk
2 5 4, 256
Simson
63
Slag van Heemskerck . .
.
.
.. 13 9
.
.
Slag op de Zuiderzee
3 7, 115, 13 9, 171
Sluishuisje
27, 93

..

s

Bladz.
Sluizen
.
.
.
.
.
Spiltrap, versierd:
XV
XVII
Stadsherberg . .
.
.
Stadskannen . . .
.
Stadspoorten en -torens

.

. 9, 21, 28, 107, 177, 18 i

133
138
.
.
.
41
.
.
.
.
.
.
37
.
.
.
19, 20, 21, 25, io6, 107, io8
I09, 112

Stadsmuur
.
Statencollege .
Statenlogement . .
Stoelen:
XVII
.
.
.
.
XVI II .
XIX .
Stoeppalen
.
.
.
Stucwerk 75, 8o, 83, 87,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20, io6
.

.
.

118

12 I

•
3 6 , 54
62, 123, 148
16o
.
.
. 194, 251
.
.
.
.
90, I18, 150, IS7, IS9, 16o, 161,
I 62, I 64, I 67, I 69, 170, 251
67, 142
Synagoge .
.
.
.
90
Tabaksrollen als uithangteken .
142
Tabernakel
.
.
.
.
69
Tabernakelsleutel .
.
.
Tafel:
.
.
.
.
. S4, 61, 124
.
.
.
.
XVII
61, 148
XVIII
.
.
.
.
. 7.5 2
.
Tafel der Paasbroden
.
.
72, 126
Tafelb el
1 23, 148, 202
Tegels .
Tegelschouw . . 4, 13, 96, 105, 154, 199, 201, 2.17, 222
16, 16o, 182, 201 202
Tegeltableau .
Tekstbord . .• 3, 64, 103, 134, 20I, 221, 254, 268
M
Terracotta, relief .... ..........................171
99
Tolhuis
Toren:
260
XIII-XV Hippolytushoef Wieringen
Grootebroek
94
.
.
. Io2
.
.
.
Hoogwou d .
.
. 184
Medemblik .
.
.
.
io
Oosterblokker . . . . .
Oosterend Tessel . . . . • 2.55
214
Twisk
.
.
. 228
.
.
.
Wognum .
. 247
.
.
.
.
.
X V-X VI den Burg .
.
.
.
Enkhuizen . .
.
54
225
.
Wijde nes
23 2
Zwaag
99
Aartswoud . . . . .
XVI
218
Hem
.
.
. 252
.
.
.
den Hoorn .
Schellinkhout . . . . . . 203
14
Westerblokker . . . . .
197
Hauwert
X VI ?
I
.
.
.
.
Abbekerk . .
XVII
63
Toren Baris
Torenbalustrade . • I, 5 5, 184, 203, 214, 228, 232, 247
Troffel, zilver
.
.
.
.
134,, 1 53
Tufsteen 3, S7, 187, 201, 203, 210, 213, 228, 233, 2 34,
2 47, 2 5 5, 261, 266
258
Tuinbeelden
..
74, 8i
.
.
.
.
.
Tuinkoepel . .
5, Io, 27, 123, 132, IV, 212
Uurwerk
I 07, 16o
Vaderlandse Maatschappij
.
.
Velours d'Utrecht
•
•
3 5, 3 6 , 75
Visbank
245
28
.
Vuurtoren
19, 39, 126, 178, 182
.
.
.
Waaggebouw
.
'Wallen
en bolwerken 19, 22, 25, 27, io6, io8, 112, 176, 177
.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

1

xv

285

ZAAKREGISTER
Bladz.
Wandbespanning, katoen . . . . . . .
6z
tapijt .
36, 115
zie ook velours d'Utrecht en schilderwerk
6z, 75, III, 148, 16o, 196
Wandkast .
Wapen, zie topografisch en persoonsregister
Wapenbord, zie ook rouwbord . . . . 18z, 183
. io8, iog, 110, 18o
Weergang
. . . 70, 96, 145, 148, 152, 190
Weeshuis . .
Werf, Lands- .
. . 1 o7, 177, 181 ., 183
Wierookscheepje :

XV11
. . . i5, 1 7, 68 , 95, 96 , 1 43, 1 99, z35
250
XVIII . . . .

Bladz.
Wierookvat:
XVI .
XVII 1 5, 1 7, 68, 95, 9 6 , 1 43, 199,

XVIII . .

95

zz4, 235, 250
.
69
• 54, 1 3 2, 1 37
63
. . . . . . 6i, 67, 188, zoo
192
. . 141, 222
zz2,

Wijzerplaat .
Wortel Jesse .
Zandloperho uder
Zegelstempe l .
Ziekenkelkje .
Zilverwerk, zie Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen,
Bolsward, Enkhuizen, 's-Gravenhage, Haarlem,
Hoorn, Rotterdam, Utrecht. Voorts 13, 15, i6, 67,

68, 69, 95, 96, 125, I 34, 190, 192, 199, zoo, 222, 224,
2 -35, 250

PLATEN

ABBEKERK,
BLOKKER
PL I

2.

Ooster Blokker. Hervormde Kerk

blz io

Lambertschaag. Hervormde Kerk

blz 2

ABBEKERK,
BLOKKER,
BEETS
PL II

3. Abbekerk. Hervormde Kerk

5. Beets. Hervormde Kerk

blz

4. Wester Blokker. Toren van de Hervormde Kerk
blz 14

blz 6

BLOKKER,
BEETS
PL III

6. Wester Blokker. Boerderij „de Barmhartige Samaritaan", 1659

blz 15

7. Schardam. Cartouche Hornsluis, 1735

blz 9

blz 9

8. Schardam. Cartouche Hornsluis

bIz 19

PL IV

9. Enkhuizen, Kaart van de stad door C. Biens, kort voor 1648

ENKHUIZEN

10.

Enkhuizen in vogelvlucht
ENKHUIZEN

PL V

ENKHUIZEN
PL VI

11. Dromedaris. Zuidelijke poortomlijsting

blz 24

I 2.

Dromedaris. Noordelijke poortomlijsting, 1649 ; blz 2 4

13. Gezicht op Enkhuizen. Anoniem schilderij in het Stadhuismuseum, 1 6 1 4 ?

blz 19 en 21

ENKHU IZEN
PL VII

14. Dromedaris, van het Zuidoosten, 1540 en 16 49

blz 21 en 28

ENKHUIZEN
PL VIII

15. Stadhuis door Steven Vennecool, 1688

blz 32.

ENKHUIZEN
PL IX

16. Model van de Westerpoort in het museum ten Stadhuize

blz 25

17. Westerpoort, 1649 en 1730. Stadzijde

blz 2 5

ENKHUIZEN
PL X

18. Gevelbord aan het Stadhuis

20

Tinnen stadskannen in het Stadhuis

blz 38

19. Kanon uit 1551. Detail

blz 3 8

blz 37

ENKHUIZEN
PL XI

21

.

Stadhuis. Witte zaal

blz 34

ENKHUIZEN
PL XII

22.

Weeshuis. Familiegroep door H. Doncker, 1643

23. Stadhuis. Portret van P. van Loosen, J. A. Rotius
blz 37
toegeschreven

blz 73

24. Weeshuis. Portret van Mr. J. van Vries, J. A.
blz 73
Rotius toegeschreven

ENKHUIZEN
PL XIII

25. Stadhuis. Plafondschildering in de Vroedschapskamer door Th. Ferreris

blz 3 5

z6. R. de Hooghe. Schets voor beschilderd behang in de burgemeesterskamer. Rijksprentenkabinet, Amsterdam
blz 35

ENKHUIZEN
PL XIV

27. J. A. Beerstraten. Gezicht op de 0. I. toren en de Dromedaris. Tekening. Part. Collectie 's Gravenhage blz 19 en 41

28. Stadhuis. Burgemeesterskamer

blz 35

29. Stadhuis. Wandtapijten door A. Baert in de Weesmeesterskamer, t"705~·'IO; blz 36

ENKHUIZEN

PL X V

ENKHUIZEN
PL XVI

3o. Waag, 1559, en pomp

31. Boereboom

blz 28 en 39

blz 27

ENKHUIZEN
PL XVII

32.

Oost-Indische pakhuizen, thans Zuiderzeemuseum. Gevel aan de Wierdijk, 1625
blz 29

33. Oost-Indische pakhuizen, thans Zuiderzeemuseum. Gevel aan de Kade

blz 29

ENKHUIZEN
PL XVIII

blz 48

34. Westerkerk. Ingang en librije

Westerkerk. Bladkapiteel van de vijfde travee; blz 43

36. Westerkerk. Kapiteel in het schip

blz 43

ENKHUIZEN
PI, XIX

37. Westerkerk. Sluiting zuiderbeuk en portaal, kosterij en klokhuis

blz 42 en 49

ENKHUIZEN
PL XX

38. Westerkerk. Koorhek. De evangelist Johannes

39. Westerkerk. Koorhek. Detail borstwering met jaartal i542

blz 5o

blz 5o

ENKHUIZEN
PL XXI

4o. Westerkerk. Koorhek. De evangelist Lucas

blz 5o

4 1 . Westerkerk. Koorhek, i542.

blz 5o

Westerkerk. Preekstoel, 1568

blz 51

43. Westerkerk. Orgel, 1547

blz 52

PL XXII

4.2.

ENKHUIZEN

ENKHUIZEN
PL X XIII

44. Westerkerk. Inwendig naar het Oosten

blz

41

ENKHUIZEN
PL XXIV

45. Zuiderkerk. Kapel en aanbouwen aan de noordzijde

blz 57

46. Zuiderkerk. Preekstoel en omgeving

blz 6 1

ENKHUIZEN
PL XX V

47. Zuidertoren van het Westen uit gezien

blz 5 5

bIz 62

49. Hemelvaart. Gewelfschildering in de Zuiderkerk, 1484

bIz 62

PL XXVI

48. Graflegging. GeweIfschildering in de Zuiderkerk, 1484

ENKHUIZEN

50. Zuiderkerk. Inwendig naar hct Westen; bIz 57
EN KI lUIZEN
PL XXVII

ENKHUIZEN
PL XXVIII

51. Weeshuis. Schouw Regentessenkamer,

1740

blz

71

5 2. Weeshuis. Schouw Regentenkamer

blz

72

ENKHUIZEN
PL XXIX

53. Snouck van Loosenhuis. Schouw en wandkasten in achterkamer

54- Lutherse Kerk. Preekstoel, 1 735

blz 75

biz 66

ENKHUIZEN
PL XXX

55. Weeshuis. Jongensportret, 1625

blz 73

56. Weeshuis. Damesportret, '595

blz 72

57. Weeshuis. Kinderportret, 1612

blz 72

5 8. Weeshuis. Jongensportret, 16o8

blz 72

ENKHU1ZEN

PL XXXI

5 9. Stadhuis. Detail wandbespanning Vroedschapsblz 35
kamer

6o. Stadhuis. Detail wandbespanning Schepenkamer

61. Snouck van Loosenhuis. Detail wandbespanning
blz 75

6z. Snouck van Loosenhuis. Detail wandbespanning
blz 75

blz 36

ENKHUIZEN
PL XXXII

63. Snouck van Loosenhuis

blz 73

64. Weeshuis. Hek, 1734

blz 71

ENKI IUI ZEN
PL XXXIII

65. Breedstraat 41 en 43

blz 78

66. Spui en Bocht van het Useirneer of gezien

blz 77

Westerstraat
125

bIz 28

68. Pakhuizen aan het Waaigat

bIz 84

V

1611.

XXXI

n.0

A

67- Munt,

PL
ENKHUIZEN
-.7t.
00

N

69. Gevangenis achter het Stadhuis, 1612

blz 38

70. Westerstraat 158,1617; bIz 91

EN K flUIZEN
PL XXX N'

bIz 89

7 2. Breedstraat 32, 1623

bIz 79

PL XXX VI

71. Westerstraat 76

ENKHUIZEN

73. Weeshuis, toestand v66r 1906

N
0

0

blz 70

74· Zuiderspui 3 en 4, uit 16 57 ; bIz 93

ENKHUIZEN
PL XXXVII

ENKHUIZEN
PL XXXVIII

75. Breedstraat 121,

164o

77. Weeshuis. Poortje, 1616

blz 78

76. Westerstraat 116

blz 71

78. Poortje afkomstig van de Paktuinen, 1626, thans in
blz 82
het Rijksmuseum

blz 90

ENKHUIZEN
PL XXXIX

79. Westerstraat 15. Geveltop

blz 86

80. Westerstraat 9. Geveltop, 1614

blz 86

8i. Westerstraat 17. Geveltop, 1686

blz 86

8z. Westerstraat 75. Geveltop, 1 7 6 4

blz 87

blz 199

84. Hensbroek. Hervormde Kerk, 1657

bIz 97

OBDAM

83. Obdam. Wipmolen, 1670

HENSBROEK,

PL XL

85. Aartswoud. Hervormde Kerk. Herenbank, 1641

bIz 101

86. Ooster BJokker. Hervormde Kerk. PreekstoeJ, 1661; blz 13
BLOKKER,

HOOGWOUD
PL XLI

HENSBROEK,
HOOGKARSPEL
PL XLII

87. Hensbroek. Hervormde Kerk. Cartouche tegen de
blz 98
oostelijke torenwand, 1657

88. Hoogkarspel. Tolhuis. Cartouche in de gevel, 1729
blz 99

89. Enkhuizen. Vuurtoren Venhoek. Cartouche door
blz 28
J. Ebbelaer, 1700

90. Twisk. Boerderij K 69. Deur en betimmering voorblz 217
huis

HOOGWOUD
PL XLIII

blz 103

91. Hoogwoud. Boerderij Willemshoeve

92. Hoogwoud. Boerderij Willemshoeve. Deur met geblz io5
sneden kalf

93. Obdam. Boerderij H 37. Tegelschouw

blz 199

94. Hoorn. Kaart door Velius, 1615. VogeIvlucht uit het Noorden

bIz 105

HOORN
PL XLIV
N
0

tn
0

95. Hoorn in vogeIvlucbt uit bet Zuiden
10ORN

PL X I, V

HOORN
PL XLVI

96. Oosterpoort, 1578. Stadzijde

98. Mariatoren, i5o8. Landzijde

biz 112

97. Mariatoren, I5o8. Stadzijde

blz 108

blz 108

HOORN
PL XLVII

99. Oosterpoort, 1578. Landzijde

blz iiz

HOORN
PL XLVIII

100.

Hoofdtoren, 1532 en 1650. Stadzijde

blz

109

HOORN
PL XLIX

tor. Hoofdtoren, 1532 en 165o. Zeezijde

blz 109

102.

Waag, 1609

103 en 104. Waag. Inwendig. Maskers aan de weegjukken, 1609

blz 126

blz 127

HOORN
PL

105.

Stadhuis. Gevel aan de Nieuwstraat, 1613

blz 120

HOORN
PL LII

io6. Stadhuis. Ontwerp voor een plafond in de raadzaal door L. Viervant. Alg. Rijksarchief 's Gravenhage
blz 122

107. Stadhuis. Raadzaal, 1788

blz izz

HOORN
PL LIII

108. C. Pronk. Het Statencollege in 1727

blz 118

109. C. Pronk. De doelen in 1727

blz 127

HOORN
PL LI V

I To. Stadhuis. Raadzaal. Schoorsteenstuk, 1663

blz 123

III. H. Vroom. Gezicht op Hoorn, 1622. Westfries Museum

blz 105

112.

Drieluik met gerechtigheidsscenes, uit voormalig Stadhuis. Westfries Museum; blz

125

HOORN
PL LV

HOORN
PL LVI

I13. Statencollege, thans Westfries Museum. Hek, 1729

114 en 115. Statencollege, thans Westfries Museum. Kraagstenen en balksleutels, 1632

blz 119

blz 1 20

HOORN
PL LVII

I 16. Statencollege, thans Westfries Museum, 163 2

blz 118

HOORN
PL LVIII

I17. Oosterkerk. Portaal en spiltrap

119. Noorderkerk. Inwendig naar het koor

blz 138

118. Noorderkerk. Spiltrapje, 1 497

blz 133

blz 132

HOORN
PL TAX

120.

Noorderkerk, gevel aan het Kleine Noord

blz 129

HOORN
PL LX

I2I.

122.

Oosterkerk, van het Zuidoosten

Doelenpoortje aan de Vest, 1638

blz '34

blz 128

123.

Doelen. Ingangspoortje, '6'5

blz 128

HOORN
PL LXI

124.

Oosterkerk. Gevel aan de Grote Oost, 1616

biz 134

HOORN
PL LXII

125. Oosterkerk. Orgeltribune, 1 7 6 4

blz 138

126. Oosterkerk. Inwendig naar het koor

blz 137

HOORN
PL LXIII

127.

Oosterkerk. Dwarspandvenster, 162o

blz

138

HOORN
PL LXIV

128. Lutherse Kerk, 1768. Inwendig

129.

Lutherse Kerk, 1768

blz

140

blz 140

HOORN
PL LXV

130. Lutherse Kerk. Orgeltribune, 1773

blz 141

HOORN
PL LX VI

I 3 I en I 32. St. Jansgasthuis. Inwendig. Kraagstenen, i 563

blz 145

133 en 134. St. Jansgasthuis. Inwendig. Kraagstenen, 1563

blz 145

HOORN
PL LX VII

135. St. Jansgasthuis, 1563

blz 144

HOORN
PL LX VIII

136. R.K. Kerk. Pietâ

blz 142

'37. Noorderkerk. Preekstoel, 1635

blz 133

138. Protestante Weeshuis. Offerblok

blz i50

139. St. Pietershof. Tegelnisje

blz 148

HOORN
PL LXIX

blz 145

140. St. Pietershof. Binnenhof naar het Noorden

141. St. Pietershof. Gang langs de hof

blz 148

142. Poortje der voormalige Latijnse School

blz 153

HOORN
PL LXX

143. R.K. Wees- en Oudeliedenhuis, 1773

blz 152

144. St. Pietershof. Ingangsgevel,

blz 145

1692

HOORN
PL LX X I

145. Poortje voormalig Oude Vrouwenhuis aan het Kerkplein,

1610

blz 15o

147. Grote Oost 8, 1725

bIz 161

HOORN

146. Grote Oost 7

PL LXXII

148. Pakhuizen van de OJ. Campagnie

bIz 117

149. Kamer der Oost Indische Compagnie. Muntstraat; bIz I 16
HOORN
PL LXXIII

N

HOORN
PL LXXIV

150.

151.

Slapershaven. Zg. Bossuhuizen

West 50, 161z

blz 171

blz 172

I52.

Munnickeveld 2, 1593; toestand vc5Or 1946 ; blz 166

HOORN
PL LXX V

153. Slapershaven. Friezen der zg. Bossuhuizen

'54. Binnenluiendijk 3, 1624

blz i p
-

blz 155

155. Bierkade 10

blz 154

HOORN
PL LXXVI

156. Kerkplein, noordzijde

157. Kerkstraat I. Geveltop, 166o

blz 163 en 164

blz 164

158. Grote Noord 5o

blz 157

HOORN
LXX VII

I59. De Nieuwstraat in 1784. Schilderij door I. Ouwater in het Westfries Museum

blz i68

I6o. Grote Oost 53. Inwendig voorkamer

blz i 6o

HOORN
PL LXX VIII

i6i. Munnickeveld '5-17

blz 151

HOORN
PL LXXI X

162.

163. Ramen

Oude Doelenkade

17,

19 en 21

blz 169

biz 169

164. Nieuwendam 19 en 20, thans afgebroken blz 167

HOORN
PL LXXX

165. Grote Oost 8. Stucwerk in vestibule

166. Muntstraat 6. Binnenpoortje

blz 161

blz 167

167. Rode Steen 9. Binnenpoortje

blz 1-7o

HOORN
PL LXXX1

blz 162

168. Grote Oost 26. Stucwerk in gang

169. Rode Steen 9. Binnenpoortje

blz 170

170. Admiraliteitspoortje, 1607

blz 115

HOORN
PL LXXXII

171. Grote Oost 43, zg. Foreestenhuis

blz 158

HOORN
PL LXXXIII

72. Grote Oost 43. Ingangspartij

blz 158

173. Grote Oost 53. Schouw in achterkamer blz i 6o

HOORN
PL LXXXIV

174. Grote

Oost 22

176. Gouw 7, 1753

blz 162

blz 156

175. Rode Steen 16, 1790

177. Grote Oost 6

blz 170

blz i6o

MEDEMBLIK
PL LXXXV

178. Medemblik. Hervormde Kerk en toren

blz 183

MEDEMBLIK
PL LXXX VI

179. Hervormde Kerk. Inwendig naar het Westen

blz 187

180. Kasteel, van het Noorden, vOOr 1654 naar R. Roghman. Part. collectie

blz 177

MEDEMBLIK
PL LXXX VII

I

8i.

Kasteel. Zuidzijde

I82. Kasteel. Zuidzijde. Toestand vOOr de restauratie in 189o-'97

blz 177

blz 178

MEDEMBLIK
PL LXXXVIII

183. Hervormde Kerk. Orgel

185. Hervormde Kerk. Detail van de preekstoel

blz 188

184. Hervormde Kerk. Glas van het Rijnschippersgilde,
1671
blz 189

blz 188

MEDEMBLIK
PL LXXXIX

186. Kasteel. Schouwwang in de kleine zaal

blz i8o

I 88. Hervormde Kerk. Detail van de preekstoel blz I 88

187. Schouwwang in de kleine zaal

189. Oosterhaven

21.

Voordeur

blz 18o

blz 194

Nieuwstraat
26

bIz

192

191.

Waag aan de Kaasmarkt

bIz 182

PL XC

190.

MEDEMBLIK

192. Vooreiland 10-12

bIz 195

193. Westerhaven; bIz 195
MEDEMBLIK

PL XCI

blz 193

195· Westerhaven 13 en 14

bIz 195

PL XCII

194. Nieuwstraat 40

MEDEMBLIK

196. Vooreiland 22, 1728

blz 195

197. Weeshuis. Ingangspartij, 1762; blz 191

MEDEMBLIK
PL X CIII

SCHELLINKHOUT,
ZWAAG
PL XCIV

198. Schellinkhout. Hervormde Kerk

199. Zwaag. Hervormde Kerk

blz 203

blz 232

SCHELLINKHOW
XCV

zoo. Schellinkhout. Hervormde Kerk

blz

203

OPPERDOES,
SPANBROEK,
TWISK
PL XCVI

201.

Twisk. Hervormde Kerk

202.

Opperdoes. Hervormde Kerk

blz 214

blz zoo

203.

Spanbroek. Raadhuis, 1598

blz zo6

WOGNUM
PL XC VII

204. Wognum. Toren van de Hervormde Kerk

blz 228

SI JBEKARSPEL,
VENHUIZEN
PL XCVIII

205. Sijbekarspel. Hervormde Kerk, naar tekening uit 1771

blz 211

206. Venhuizen. Hervormde Kerk in het begin van de XVITIe eeuw, naar een Arent

blz 218

SIJBEKARSPEL
TWISK
PL XCIX

207.

208.

Sijbekarspel. Boerderij Beukenhof

Twisk. Boerderij K 69

blz

blz

21

3

217

2°9-212.

Venhuizen. Hervormde Kerk. Schalkbeeldjes in de kruising

N,
,..0

blz

220

VENHUIZEN
PL C
N
N

0

VENHUIZEN
PL CI

213.

Venhuizen. Hervormde Kerk. Noordelijke dwarspandgevel

blz 220

bIz

2I I

215.

Sijbekarspel, Hervormde Kerk. Preekstoel

blz

BENNINGBROEK

214. Benningbroek. Hervormde Kerk. PreekstoeI, 1661

2

13

SI JBEKARSPEL,
PL CII

VENHUIZEN
PL ClII

216.

Venhuizen. Hervormde Kerk. Inwendig naar het Z.O.

blz

220

SPANBROEK
PL CIV

2.17. Spanbroek. Grafmonument door R. Verhulst, 1668

blz zo8

TESSEL
PL CV

218. Den Burg in vogelvlucht

blz 244

219. Oude Schild. Schans in vogelvlucht

blz 237

TESSEL
PL CVI

220.

221.

Oude Schild. Schans. Plan tot verbetering 1781

Kaart van Tessel naar Joost Jansz., 1620

blz 240

blz 239

TESSEL
PL CVII

222.

Oude Schild. Schans. Tekening door Jurriaan Andriessen

223. Den Burg. Boerderij B 85

blZ 240

blz 259

TESSEL,
WIERINGEN
PL CVIII

224. Hippolytushoef (Wieringen). Toren

blz 26o

225. Den Burg (Tessel). Herv. Kerk van het Z.O. ; blz 2 45

226. Westerland (Wieringen) Herv. Kerk

blz 268

227. Tessel. Molen van de Noordpolder

blz 259

TESSEL
PL CIX

228. Den Hoorn (Tessel). Hervormde Kerk

blz 252

WIERINGEN
PL CX

229. Oosterland (Wieringen). Hervormde Kerk

230. Oosterland. Hervormde Kerk. Tekening van de toestand vex5r de restauratie van 1890

blz 266

blz 266

TESSEL
PL CXI

231. Den Burg (Tessel). Hervormde Kerk en toren. Westgevel vO6r de restauratie

blz 2 47

TESSEL
PL CXII

232. Den Hoorn (Tessel). Hervormde Kerk. Inwendig naar het Westen

233. Den Burg (Tessel). Herv. Kerk. Doopvont ; blz 2 49

blz 253

234. Cocksdorp (Tessel). Herv. Kerk. Preekstoel ; blz 252

TESSEL
PL CXIII

235. Den Burg (Tessel). Hervormde Kerk. Inwendig naar het Oosten

blz 248

TESSEL
PL CXIV

236. Oude Schild. Huis Braakestein. Kamerbetimmering

blz 258

237. Den Burg. Weverstraat 15. Kamerbetimmering

blz 251

TESSEL
PL CXV

238. Den Burg. Gravestraat 23

blz 250

240. Oosterend. Herv. Kerk. Noordelijke muur van
het schip
blz 255

239. Den Burg. Koogerstraat z

blz 251

241. Den Burg. Ingang voormalig Schoutenhuis aan de
Vismarkt
blz 244

KOPER
PL CXVI

242.

Wognum. Herv. Kerk. Lezenaar

243. Zwaag. Herv. Kerk. Lezenaar

blz 23o

blz 234

KOPER
PL CX VII

244. Bovenkarspel. Herv. Kerk. Lezenaar

blz 16

245. Grootebroek. Herv. Kerk. Lezenaar 1749

blz 95

KOPER
PL CX VIII

246. Bovenkarspel. Herv. Kerk. Doopboog 1738

blz

247. Grootebroek. Herv. Kerk. Doopboog en lezenaars

blz 95

16

KOPER
PL CXIX

248. Enkhuizen. Zuiderkerk. Kroon in kerkeraadskamer

249. Zwaag. Herv. Kerk. Doopboog 1 749

blz 62

blz 234

ZILVER
PL CXX

25o. Hoorn. R.K. Kerk. Monstrans

blz 142

251. Enkhuizen. O.K. Kerk. Monstrans; blz 69

ZILVER
PL CXXI

2

52. Den Burg,Tessel. R.K. Kerk. Monstrans ; blz

250

2

53. Westwoud, R.K. Kerk. Monstrans

blz

224

ZILVER
PL CXXII

254. Enkhuizen. Luth. Kerk. Schaaltje

blz 67

256. Lutjebroek. R.K. Kerk. Wierookvat

255. Zwaag. R.K. Kerk. Wierookscheepje

blz 96

blz 235

ZILVER
PL CX XIII

257. Enkhuizen. R.K. Kerk. Schaaltje

259. Hoorn. R.K. Kerk. Wierookschelp

blz 68

blz 1 43

258. Enkhuizen. R.K. Kerk. Wierookschelp

26o. Medemblik. R.K. Kerk. Schaaltje

blz 68

blz 190

262. Zwaag. R.K. Kerk. Crucifix

blz 235

263. Bovenkarspel. R.K. Kerk, Ciborie

blz 17

PL CX XIV

261. Lutjebroek. R.K. Kerk. Ciborie

ZILVER

264. Medemblik. R.K. Kerk. Kandelaar

bIz

190

265. Venhuizen. R.K. I(erk. Kandelaar

bIz 222

266. Hoorn. R.K. Kerk. Kelk; bIz 143
PL CXXV

ZILVER

267. Hoorn. R.K. Kerk, Voetstuk voor reliquair

bIz 143

268. Enkhuizen. R.K. Kerk. Reliekbuste

ZILVER

PL CXX VI

269. Enkhuizen. R.K. Kerk. Missaalband ; bIz 68

ZILVER

PL CXXVII

ZILVER
PL CXX VIII

27o. Venhuizen. R.K. Kerk. Monstrans

blz

272. Hoorn. Stadhuis. Schilden van het bakkersgilde

222

271.

Hoorn. Westfries Museum. Bossubeker; blz 125

blz '26

ZILVER
PL CXXIX

273. Grootebroek. R.K. Kerk. Kandelaar
blz 95

274. Den Burg (Tessel). R.K. Kerk. Kelk

275. W. Blokker. R.K. Kerk. Ampullen. Grootebroek R.K. Kerk. Oliedoosje

blz 25o

blz 15 en 95

ZILVER
PL CXXX

276. Zwaag. R.K. Kerk. Lavaboschaal

blz 235

277. Hoorn. R.K. Kerk. Doopschaal

blz 143

ZILVER
PL CXX XI

278. Enkhuizen. R.K. Kerk. Kandelaars

blz 68

279. W. Blokker. R.K. Kerk. Godslamp

blz 15

bIz 190

Medemblik. R.K. I(erk. Kandelaar

Nibbixwoud. R.I(. Kerk. BIad; bIz 199

282.

Enkhuizen. R.K. Kerk, Kandelaar

PL C XXXII

280.

281.

ZILVER
...a

N

blz 68

00
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ZILVER
PL CXX XIII

283. Grootebroek. R.K. Kerk. Ampullenblad

284. Venhuizen. R.K. Kerk. Lavaboschaal

blz 95

blz

222

ZILVER
PL CXXXIV

285. Hoorn. R.K. Kerk. Blad

286. Hoorn. Lutherse Kerk. Schalen en beker

blz 143

blz 141

ZILVER
PL CXXXV

287. Hoorn. Hervormde Gemeente. Avondmaalsstel, 1697

288 Hoorn. Hervormde Gemeente. Avondmaalsstel, 1737

blz 134

blz 134

PARAMENTEN
PL CXXXVI

289. Haarlem. Bisschoppelijk Museum. Detail van een kazuifel, afkomstig uit Hoorn

blz 143

