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V

Voorwoord.
Bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1918, No. 66 is de Rijkscommissie tot het opmaken
en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche
monumenten van geschiedenis en kunst opgeheven en haar taak opgedragen aan
Afdeeling A der bij hetzelfde Besluit ingestelde Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg.
De taak dezer Afdeeling is: het samenstellen en uitgeven eener geïllustreerde
beschrijving van alle in Nederland aanwezige gebouwen en voorwerpen, dagteekenend
van vóór 1850, die eenig belang hebben uit een oogpunt van kunst of geschiedenis.
Aldus zal worden verkregen een handboek, waarin men over de aanwezigheid, de
artistieke of historische waarde en den toestand der monumenten van geschiedenis
en kunst uitvoerige inlichtingen kan vinden en tegelijkertijd een volledige en
betrouwbare bron voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis.
Teneinde dit groote werk met meer kennis van zaken te kunnen volbrengen en een
handleiding te scheppen, welke bij de in bewerking zijnde en de geprojecteerde
geïllustreerde beschrijvingen nuttigen dienst zou verleenen, tevens ook om zoo
spoedig mogelijk een overzicht te verstrekken van al wat het behouden waard is,
ging men ertoe over eene ‘Voorloopige lijst’ der monumenten uit te geven, waarin
gebouwen en met gebouwen samenhangende voorwerpen alleen kort worden vermeld.
Het thans verschijnend zesde deel dezer lijst,1) bevattende de

1) Deel I, II, III, IV en V I, gewijd aan de provincies Utrecht, Drente, Zuid-Holland, Gelderland
en Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), zijn verkrijgbaar bij den uitgever dezes.
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monumenten der provincie Zeeland, is het eerste, dat bewerkt is volgens de nieuwe,
in de Afdeelingsvergadering van 6 Juli 1918 aangenomen regelen, waarbij de door
medeleden gehouden revisie is afgeschaft en de wetenschappelijke
verantwoordelijkheid van den bewerker gestipuleerd.
Dit deel is samengesteld door den voorzitter der Afdeeling, Mr. Dr. J.C.
OVERVOORDE, die de gegevens ervoor verzamelde, waarna deze bij bezoeken ter
plaatse door hem met medewerking van de leden der Afdeeling J.A. FREDERIKS en
J.J. WEVE c.b.i. werden aangevuld en aan de monumenten getoetst.
Aldus bezochten de heeren FREDERIKS en OVERVOORDE gezamenlijk de gemeenten
op Schouwen en Duiveland, St. Filipsland, Tolen, Noord- en Zuid-Beveland en de
volgende gemeenten op Walcheren: Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke, St. Laurens,
Middelburg (gedeeltelijk) en Serooskerke. De overige gemeenten van Walcheren:
Arnemuiden, Biggekerke, Koudekerke, Nieuw- en St. Joosland, Oost- en
West-Souburg, Oostkapelle, Ritthem, Westkapelle en Zoutelande, werden door de
heeren OVERVOORDE en WEVE bezocht. Deze beide heeren bezichtigden ook de
monumenten in de gemeenten van Zeeuwsch-Vlaanderen. Een gedeelte van
Middelburg, verder Veere en Vlissingen inventariseerde de heer OVERVOORDE alleen.
De schilderijen in de gemeenten St. Maartensdijk, Scherpenisse, Baarland, Hulst
en Middelburg zijn nader door Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT bezichtigd en beschreven,
nadat deze de desbetreffende gegevens uit de literatuur had verzameld.
De samensteller ondervond bij zijn arbeid de medewerking van de besturen van
verschillende gemeenten en ook van vele particulieren, vertrouwd met haar locale
geschiedenis en ontwikkeling. Alle namen hier op te sommen zoude te ver voeren,
doch een bijzonder woord van erkentelijkheid moge hier worden gewijd aan de heeren
P.D. DE VOS, archivaris van Zierikzee, J. HOOGENBOOM, architekt te Renesse, A.
HOLLESTELLE, archivaris van Tolen en PERELS, archivaris van Veere. Met de
inlichtingen van den laatsten kon echter eerst in de toevoegsels en verbeteringen
rekening gehouden worden.
Vooral valt hier de medewerking te gedenken van Dr. W.S. UNGER, archivaris
van Middelburg en secretaris der Provinciale Zeeuwsche Schoonheids- en
Archeologische Commissie, die niet alleen vele en
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zeer belangrijke gegevens verschafte over de monumenten in Middelburg en
omgeving, doch ook de welwillendheid had de drukproeven van de andere gemeenten
door te lezen en hierover zijne aanteekeningen te zenden.
De secretaris der Afdeeling, Dr. E.J. HASLINGHUIS, verleende zijn hulp bij het
nazien der drukproeven, ook om de eenheid van bewerking te verzekeren; de
samensteller mocht verder steeds diens voorlichting ondervinden bij de vele
moeilijkheden, waartoe de bewerking aanleiding gaf. Ook het lid der Afdeeling,
L.A.J. KEULLER c.i., liet zijn oog over de proeven gaan en verstrekte menigen nuttigen
wenk.
De monumenten zijn in deze lijst gerangschikt volgens de gemeenten, in welke zij
worden gevonden, en deze laatste in alphabetische volgorde geplaatst naar de spelling
der ‘Woordenlijst’ van het Aardrijkskundig Genootschap. Binnen elke gemeente
geschiedt de vermelding der monumenten volgens deze indeeling:
a. Voorhistorische, Romeinsche en Oud-Germaansche monumenten.
b. Verdedigingswerken.
c. Bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekenen, kruisen, pompen,
grenssteenen enz.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
e. Kerkelijke gebouwen.
f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
g. Particuliere gebouwen.
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.
Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd: eene opsomming hunner
voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens, voor zoover die in voor de
hand liggende literatuur werden gevonden en betrouwbaar geacht, en eene dateering,
waar mogelijk aangegeven door een jaartal, en overigens door een eeuwcijfer, gevolgd
door a, b, c of d, om een der vierendeelen eener eeuw aan te wijzen, of door A of B
ter aanduiding van de eerste of tweede helft der eeuw.
De plaatsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt zooveel mogelijk
door aanduiding der windstreek, waarop zij gelegen zijn, bij kerken echter steeds,
als waren zij zuiver georiënteerd. Bij Hervormde kerken, die oorspronkelijk zijn
gebouwd voor den
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Katholieken eeredienst, is dit, voor zoover het zonder opzettelijk onderzoek mogelijk
was, kenbaar gemaakt door den beschermheilige, aan wien zij waren gewijd, te
vermelden.
In afwijking van de bij de vorige lijsten gevolgde wijze zijn, overeenkomstig een
Afdeelingsbesluit van 22 Februari 1921, de merken op zilverwerk uitvoerig vermeld;
striktelijk geldt dit uiteraard slechts voor het zilverwerk, dat na gemelden datum
werd geïnventariseerd, al zijn in enkele gevallen reeds vóórdien zilverkeuren
omstandig opgenomen en medegedeeld.
Ook de kunsthistorisch belangrijke grafzerken zijn uitvoeriger behandeld dan in
de vorige lijsten pleegde te geschieden.1)
Een chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken, een register van
kunstenaars en ambachtslieden, ingedeeld volgens de vakken, een register van
geslachts- en persoonsnamen, en een topografisch register besluiten het boek.
Zooals de titel aanduidt, draagt dit werk een voorloopig karakter. Voor op- en
aanmerkingen houdt onze Afdeeling zich daarom dringend aanbevolen.
Afdeeling A der Rijkscommissie voornoemd,
De voorzitter: MR. DR. J.C. OVERVOORDE.
De secretaris: DR. E.J. HASLINGHUIS.

1) Voor de geslacht- en wapenkundige beschrijving der Zeeuwsche zerken wordt verwezen
naar P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, Genealogische en heraldische merkwaardigheden
in en uit de kerken der provincie Zeeland (Utrecht, 1919).
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Aagtekerke.
e. 1. De NED. HERV. KERK, reeds vermeld in 1327, is een baksteenen gebouw,
bestaande uit een schip (XV B), gepleisterd, verbouwd in 1625, en westtoren (XV
B). Het koor is afgebroken (in 1625?). Later aangebouwde consistoriekamer. Schip
van vier traveeën met steunbeeren. Toren van twee geledingen, achtkante spits.
Achtkante traptoren aan de zuidzijde. In den torenmuur zijn kruisen enz. gemetseld
in glazuursteen.
Inwendig: in het schip een houten tongewelf met trekbalken. Boven den ingang
aan de zuidzijde een spitsboognis. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel met boogpaneelen (1625).
Orgel (1844).
Grafmonument (wit marmeren muurtafel) van Hendrick Thibault († 1667) en
Isabella Porrenaer door R. Verhulst (1669), bestaande uit een zwart marmeren
medaillon met inschrift, waarboven in wit marmer de wapens van Thibault en
Porrenaer en de twee borstbeelden gehouden door engeltjes. Terzijde acht kwartieren
en onder het medaillon borstbeeld van Jacoba Thibault, gehuwd met D. van
Reigersberg en haar wapen.
Twee tinnen bekers en drie schotels (XVIII).
Klok, in 1634 gegoten door Michael Burgerhuys; uurwerk (XVII).
Een koperen kroon met beeldjes en adelaar is thans in bezit van Jvr. A. de Stuers
te Vorden.
Op den kerkhofmuur twee zandsteenen wapenleeuwtjes (XVII A).
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e. 2. Klooster WATERLOOSWERVE.
In de hoeve Waterlooswerve no. 171 zijn nog bewaard de kelders met tongewelven,
een vierkant onderstuk van een traptoren met hardsteenen treden en een kamer met
balken, geprofileerde neuten en schouw met zandsteenen wangen (XV B), hierin
tegels (XVII).
In deze hoeve een steenen gangpoortje (XVII), kastdeur en deur (XVII A) en
schoorsteenstuk (havengezicht op Vlissingen) door Jan van Ouwerkerk (XIX a).
In de HERBERG een houten deurpoortje (XVII B).

Aardenburg.
b. Verdedigingswerken.
1. De aardwerken van de oude OMWALLING uit 1604 zijn nog deels terug te vinden.
2. De WESTPOORT (1650) is een baksteenen gebouw met doorgang overdekt door
een gemetseld gewelf. Aan de landzijde een korfboog tusschen pilasters met
zandsteenen banden. Op de hoeken de wapens van Aardenburg en de Generaliteit
en op den top een wapenleeuw met het wapen van Aardenburg. Aan de stadzijde
eveneens een boog, waarboven een over de halve diepte van de poort vierkant
opgemetseld vertrek, afgedekt door eene vooruitspringende kroonlijst met consoles.
Tentdak en achtkant open houten torentje bekroond door eene bij de restauratie in
1890 vernieuwde spits.

d. Wereldlijke openbare gebouwen.
1. In het RAADHUIS (modern) worden bewaard:
Zilveren zegelstempel ad causas (XVII).
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Koperen zegelstempel (XVI).
Stempels van schepenzegels (XVII).
Zilveren bodeteeken (XVII).
Steenen kop van een Justitiabeeld (1627), waarschijnlijk uit het oude raadhuis.
Twee degens uit het beleg van 1672.
Twee aarden kannetjes (XVII).
Gildepenningen (1661 en z.j.).
Romeinsche munten.
Steenen wijwaterbakje (XVI?).
Plattegrond (1770).
Schilderij van het beleg, op doek (1672).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H. Bavo) is een baksteenen gebouw met gebruik van
bergsteen, bestaande uit een schip van 4 traveeën met zijbeuken, een dwarsbeuk
(midden XIII), een in den noorderzijbeuk gebouwden toren (midden XIII) en een
koor van zes traveeën en 3/8-sluiting met recht gesloten zijbeuken van vier traveeën
(midden XVI) en eene aan de noordzijde van het schip aangebouwde consistoriekamer.
De kerk is waarschijnlijk ontstaan uit eene kapel, die de plaats innam van den toren
en den noordelijken zijbeuk.
De bouw is begonnen in 1243 en waarschijnlijk bijgewerkt na de belegeringen
van 1383 en 1452. Het koor is vernieuwd en vergroot midden-XVI. Na de troebelen
is de kerk weder ingericht voor den dienst in 1604 en gerestaureerd in 1625/6, 1659/65
en 1890; het koor in 1667. De westgevel van het schip, die in een puntgevel eindigt,
is links geflankeerd door den toren en rechts door den schuinen sluitmuur van den
zijbeuk.
Het middenfront heeft in het midden eene ingangspoort in eene spitsboognis met
zandsteenen driepasvulling met leliepunten in een boogtrommel en kraalprofileering
in den doorgang,
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eindigend in romaansche bergsteenen kapiteelen. Boven den ingang eene
vroeg-gothische spitsboognis, waarin twee smalle vensters. De geveltop is in 1669
vernieuwd en met een zandsteenen renaissance-topje bekroond. Vóór dezen ingang
is in 1650 een portaal gebouwd met halven rondboog en met zandsteenen bollen op
de gevelhoeken.
De zijmuren van het schip zijn tot de waterlijst met bergsteen bekleed en die van
het onderstuk van den toren tot ongeveer 7 M. hoogte.
De zijgevels hebben gewijzigde vensters met rondboog en in de muren van het
schip zijn in het midden van elke travee kleine spitsboogvensters geplaatst.
Aan den noorder-zijbeuk is een thans gedichte ingang in de tweede travee, met
rondboog, kraalprofiel en laat-romaansche knolkapiteelen.
In de hooge schipmuren zijn aan de buitenzijde galerijen uitgespaard ter hoogte
van de vensters.
De transeptgevels vertoonen elk een thans gedichten romaanschen ingang en drie
met rondbogen gesloten spaarbogen onder het groote spitsboogvenster met gothisch
maaswerk. Aan de N.W. en O.W. hoeken der transeptarmen staan achtkante traptorens
met steenen trappen.
Op de kruising staat een thans vlak afgedekt achtkant, als aanzet voor een ongeveer
1830 afgebroken dakruiter. In een der balken hiervan het jaartal 1761.
De spanten van het dak zijn in de eerste helft der XVIIde eeuw vernieuwd.
Het koor met de zijbeuken is opgetrokken ter plaatse van het oorspronkelijke koor,
waarbij ook de scheidingsmuur tusschen koor en dwarsbeuk is vernieuwd. Blijkens
de in dezen muur aangebrachte spaarnissen, die in de zijmuren van den dwarsbeuk
doodloopen, bestond het plan om ook het transept (en het schip) te vernieuwen. Onder
de gootlijst is een boogfries aange-
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bracht. De raamprofielen in de koorsluiting zijn niet gelijk aan die in de zijbeuken.
Aan de zuidzijde van het koor is een achtkante traptoren, zich ontwikkelende uit een
steunbeer. Aan de zuidzijde van de koorsluiting is onder een der vensters een
spaarboog, mogelijk aanwijzing van een gedichten ingang.
De toren is opgetrokken van baksteen, in zes geledingen met steunbeeren op de
hoeken over vijf geledingen en heeft smalle lichtgleuven. In de zesde geleding zijn
tusschen twee rondboognissen halfrond gesloten smalle galmgaten uitgespaard, die
later zijn ingekort, met kraalprofiel en laat-romaansche knolkapiteelen.
Het steenen onderstuk wordt gedekt door eene balustrade (XVII) en een achtkanten
opbouw met wijzerplaten en achtkanten open houten koepel en spits (XVII). Aan de
westzijde is de gevel verlevendigd door smalle spitsboognissen.
In den toren een vroeg-gothisch steenen kruisribgewelf.
Inwendig: Schip en zijbeuken zijn gescheiden door spitsbogen met afgeschuinde
profileering, gedragen door zware bergsteenen kolommen met laat-romaansche
kapiteelen, die van boven in een achtkant eindigen. De eerste en tweede kolom van
den noorderbeuk zijn tevens dragers van den toren en bestaan uit een muurpijler met
halve kolommen.
De kolom tusschen de tweede en derde travee aan de noordzijde vertoont een
afwijkend type (gewijzigd Ionisch) en de tweede kolom aan deze zijde heeft een
achtkant voetstuk.
Boven de bogen is onder de hooge vensters een triforium aangebracht, dat doorloopt
langs de zijmuren van het schip, de westmuren van het dwarspand en de noord- en
oostmuren hiervan. Dit triforium wordt gevormd door gekoppelde zuiltjes met
laat-romaansche kapiteelen, verbonden door rondbogen.
De kolommen van het schip zijn met de zijmuren van de beuken verbonden door
steenen bogen.
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In de kruising staan zware polygone pijlers, door hooge spitsbogen verbonden.
Schip, zijbeuken en dwarspand hebben de dakspanten uit de eerste helft der XVIIde
eeuw in het gezicht. Waarschijnlijk zijn zij oorspronkelijk vlak afgedekt geweest.
De vloeren zijn verhoogd.
In het dwarspand zijn in de benedenmuren spaarnissen aangebracht, elk met twee
spitsboogjes en een rondboog op consoles. De onregelmatige aansluiting dezer nissen
bij de schipmuren wijst er op, dat het dwarspand na het schip is gebouwd. Het
triforium sluit echter geheel aan bij dat in het schip, zoodat het verschil in bouwtijd
slechts gering kan zijn.
In den muur tusschen dwarspand en koor zijn spaarnissen met profielen als in het
koor (midden-XVI).
In het koor zijn schip en zijbeuken van gelijke hoogte. Zij zijn gescheiden door
geprofileerde spitsbogen, waarvan de profileering in de kolom tot den vloer doorloopt
(zonder kapiteelen). In de zijbeuken rusten de graden op achtkante kapiteelen met
laat-gothisch bladornament.
In het koor zijn schip en beuken door moderne in stuc gemaakte gewelven overdekt.
De raamprofielen zijn tot den grond toe doorgetrokken.
De kerk bezit:
Twee koperen lezenaars (met wapen aan den preekstoel en met vaas voor den
voorlezer), beiden in 1777 gegoten door Johannes la Fort te Middelburg.
Twee wandbanken, gemerkt: Roman 1666 en: Anno A P 1666.
Verschillende gegraveerde zerken XV en XVI, waaronder met figuren: 1408 en
1414 (of 1443) met man en vrouw onder gothische overhuiving en vier verminkte
wapens; 1458 en 1469 met kelk en spreuklint, 1466 met man, vrouw en acht kinderen,
1512 met vrouw, 1521 met vrouw, 1549 met priorin, 1559 met man, vrouw en hier
onder vijf kinderen, XV B met gothische
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overhuiving (fragment), 1613 met wit marmer ingelegd (Barth. de Backere) met acht
kwartierwapens, en eenige zerken met wapens XVII en XVIII.
Vijf koperen lichtarmen (XVIII), in een kast.
Twee zilveren gegraveerde bekers met pelikaan (1664), geschenk van El. Berton,
gehuwd met Tsambar Viseux, aan de (verdwenen) Waalsche kerk; keuren: H, lelie
en schild, waarboven een vogel.
Twee zilveren gegraveerde bekers met wapen van Elias Vermere, 1833, keuren
. Op den beker: Alb. Prooyen, sculps.
Twee gegraveerde borden en een schaal met wapen van Jac. Christiaansen
Pieterszoon, overl. 1773. Keuren: toren boven H en ster boven P K.
Klok, in 1647 gegoten door Johannes Burgerhuys.
2. Van de MARIAKERK (XVIII d), gesloopt in 1625, bevindt zich nog een wijwaterbak
bij notaris Mijs.
3. DOOPSGEZINDE KERK, Weststraat, gesticht 1793. Eenvoudige baksteenen zaalkerk
met gebogen stuc-plafond, waarin het Lam is aangebracht.
In den achtermuur een sluitsteentje met lam (XVIII) en in de gang een gevelsteen
met lam (stijl 1600). De kerk bezit:
Zes tinnen ingesnoerde bekers (XVIII).

f. Gebouwen van liefdadigheid.
BURGERWEESHUIS, Weststraat 395. Baksteenen gevel (1631) (oorspronkelijk dubbele

trapgevel, thans dubbele tuitgevel) met bergsteenen banden en waterlijsten en
bergsteenen halfronde bogen boven de vensters. Ingang met eenvoudige sierankers
en drie steenen cartouches met jaartal en wapen. Bergsteenen sierpoortje met
rondboog, versierde pilasters, zwik-
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vullingen en fries en hierboven een halfrond fronton, waarin het stadswapen,
sluitsteentje en naast en op het fronton drie vazen. Naast het huis een eenvoudig
zandsteenen poortje met korfboog, thans ingang van de pastorie.
In den achtergevel staafankers en looden verlaatbak, met afbeelding van een schip
(XVII b).

g. Particuliere gebouwen.
1. Weststraat 352. Baksteenen gevel (XVII a/b) van gele steen met hoeklijnen, banden
en figuren in roode baksteen en twee waterlijsten. In de eerste verdieping kielbogen
met twee ontlastingsbogen boven de raamkozijnen en op de tweede verdieping een
Tudorboog; onderpui modern.
2. Weststraat 354. Baksteenen gevel (1646) met puibalk. Vier zeer fraaie ankers
en een in den zijgevel, twee zandsteenen festoenen onder de kozijnen der verdieping
en gevelsteen met jaartal op eene cartouche. Top verdwenen en onderpui modern.
3. Weststraat 255. Gevel (1766) met rechte kroonlijst.
4. Fragmenten van buiten-architectuur.
Weststraat 399. Gevelsteen 1644.
Weststraat 350. Gevelsteen met krab en vier steentjes met het jaartal 1645.
Ankers (XVIIA): in de gevels Weststraat 302, 328 (en draagkopje onder den top)
en 376.
XVII B: Weststraat 253/254 en (± 1700) Weststraat 246.
Ankers met jaartal: Markt 197: 1616.
Weststraat 372, twee togen met metselmozaïek (XVII A).
Weststraat 241. Oeil de boeuf van steen of terracotta (geverfd).
Aan den weg naar Heille eene BOERDERIJ met steen met drie wapens (Ydewalle,
Kraey en Pradillis) en voor de deur eene zerk (XVI A).
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St. Annaland.
d. In het RAADHUIS een rederijkersbord van de kamer: Altijt het groeijende, met St.
Anna en vier wapens (1591).
e. De moderne HERV. KERK (1899), op een brink gelegen, bezit:
Preekstoel (± 1700) op kuip van een hardsteenen doopvont (XVI).
Zerk met wapen en beeldwerk (1659).
Koperen kroon (± 1700) en twee armen (± 1750).
Psalmbord (midden XVIII).
Tinwerk: vier bekers, twee borden en een schotel (XVIII).
Afbeelding der oude kerk (kruiskerk XVI B).
Op het kerkhof eene zerk (1618).

g. Particuliere gebouwen.
1. A 301. Rijke trapgevel (XVII b) van gele baksteen met banden in roode steen. De
grondverdieping met geprofileerde togen op draagkopjes en deuromlijsting met
halven rondboog is van de eerste verdieping gescheiden door een cordonband met
metselmozaïek; eerste en tweede verdieping met kruisramen met rechte eg. Waterlijst
tusschen eerste en tweede verdieping. Top met toppilaster, waarop een leeuwtje.
Geprofileerde zandsteenen dekstukken op de trappen. Sierankers in drie vormen en
een groot kruisanker met bloem in het midden van den gevel. (Het eenige huis dat
gespaard bleef bij den dorpsbrand in 1692).
2. A 313. Tuitgevel (1692) met ovale versiering in het metselwerk, jaarankers.
3. A 28. Dergelijke tuitgevel (XVII d) in gele en roode steen, met tandlijst.
4. A 317. Trapgevel (1694) met geprofileerde dekstukken en
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kopje, topbekroning door een pijnappel, sierankers en jaartal in de ankers.
5. A 318. Tuitgevel (1695) met zandsteenen voluten met sierankers, waarvan een
in den vorm van een wereldbol met kruis en jaartal in de ankers.
6. A 27. Topgevel met kopje (± 1700).
A 314 en 315. Topgevels met kopjes en ankers (± 1700).
STANDAARDMOLEN (XVIII A) met jaartal (1772), ingesneden op een balk (en jaartal
1718, volgens mededeeling).

Arnemuiden.
Arnemuiden.
d. Het RAADHUIS bezit:
Twee zandsteenen wapenleeuwen (XVII B).
Een zwaard en drie brandijzers.
Geteekende kaart (1511), met gezicht op Middelburg, copie op doek (1724).
Geteekende kaart (1574) met twee afbeeldingen, door C. Taselaar naar L.
Guicciardini.
Opmeting van het oude raadhuis door K.F. Schijf (1865).
Portret van prins Willem I in lang gewaad met calot, op paneel (1589 à 1590 door
Daniel v.d. Queborn).
Portret van prins Maurits op paneel (1658 à 1659).
Portret van prins Frederik Hendrik op paneel (1658 à 1659).
Portret van Prins Maurits op paneel (1589 à 1590, door Daniel v.d. Queborn).
Portret van Daniël Radermacher Schorer van Nieuwerkerk, met wapen (XVIII D).
Gezicht op destad, op paneel (1550), gerestaureerd in 1719/1720.
Justitia door Dirck van Delen, op doek (1656).
Schilderij, zeeslag tusschen Hollandschen en Engelschen, op doek (door H.G.W.
1667).
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Schilderij, de dood van Annanias en Saphira, op doek, door Jan van Hoogstraat (XVII
d).
Zilveren zegel ad causas (1574).
Zilveren bodeteeken.
Rederijkersbord (1578): Niet sonder vrugt, ruitvorm.
Rederijkersbord (1580): Plomp van verstande, ruitvorm.
Memorietafel, hout, voor Maria van der Gracht († 1650) en voor Catharina de
Hane († 1652) en Johanna van Balle, († 1671), echtgenooten van den schilder D.
van Delen.
Drie koperen kandelaars, waarvan twee met gegraveerd wapen (XVIII a en b).
Koperen zeslichts kroon (XVIII B).
Gesneden eikenhouten tafel (XVII c).
IJzeren kist (XVII).
Een zilveren en een koperen kolfje en drie ronde zilveren schildjes, afkomstig van
de rederijkerskamer ‘Die lijt verwint’, (XVI?), de eerste met afbeelding van Maria
Magdalena, St. Catharina en St. Barbara, de tweede met die van eene non.
Zilveren beker (XVII A), vermeld in 1644, gegraveerd met blad- en bloemornament,
afbeelding van een huis en dorpsgezicht. Keuren: Middelburg en M.
e. De NED. HERV. KERK, modern (1858), bezit:
Preekstoel XVII (?) met hiertegenaan geplaatsten adelaar met wapen van de
voorlezersbank (XVI B).
Orgel, geschenk van Radermacher Schorer (1795).
Twee koperen kronen, tweemaal zeslichts (1664/1665 en 1696/1697).
Tiengebodenbord (XVI d) en credobord (XVI d).
Verschillende zerken (XVI en XVII) o.a. zerk met gegraveerd geraamte (1495),
gegraveerde zerk (1518) en mooi wapenzerkje (1528).
Zilveren schotel en twee borden (1724/1725).
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Vier bekers, twee kannen, een schaal en twee borden van tin (XVIII).
Klok, in 1518 gegoten door Peter Waghevens, met medaillons en wapen.
Klok, in 1583 gegoten door Peter van den Ghein, met medaillons en wapen.
Oud uurwerk (1584).
Het carillon, in 1553-1583 gegoten door Peter van den Ghein, is overgebracht naar
het Rijksmuseum te Amsterdam.
g. A. 144. Gootlijst op vier gesneden kopjes (XVII A).
PALTROKMOLEN (1736).

Kleverskerk.
e. De moderne NED. HERV. KERK (1862) bezit:
Twintig koperen blakers en een tweelichts-kandelaar (XVIII A).
Een in hout gesneden alliantie-wapen onder het orgel (XVIII).
Aan den weg naar Arnemuiden een stoeppaal (XVII A).

Axel.
d. RAADHUIS aan de Markt (1662, gewijzigd 1776 en 1786). Zijtrapgevels (1662).
Voorpui gewijzigd 1776, vlakke gevel met hardsteenen bordes met twee trappen en
ijzeren hek (1776) en twee wapenleeuwen (Zeeland en Axel) van den ouden bouw
(1662).
Vierkant houten torentje op het dak, met spits en zonnewijzer. Hierin klok, gegoten
in 1503, afkomstig uit Hoek. Het raadhuis bezit:
Tafelbel met stadswapen, in 1731 gegoten door Daniël Sandoz.
Schilderij op doek, gezicht op de stad (1787).
Plattegrond, geteekend door Jonas van Middelhoven (1730).
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e. De NED. HERV. KERK, vroeger H. Barbara, is een eenvoudig baksteenen gebouw
(XVIII B) met toren (1865). Schip van drie traveeën en dwarspand. Recht gesloten
(geen koor). Aangebouwde consistoriekamer (1859). Niet geöriënteerd. Inwendig
houten tongewelf. De kerk bezit:
Preekstoel, eikenhout (XVII B) met koperen zandlooperhouder en dubbellicht.
Voorlezers tweelichts kaarsenstandaard (XVIII b).
Orgelgalerij en orgelkast (1778) met orgel van H. Kley te Rotterdam.
Twee koperen achtarmige kronen (1783).
Vier gladde zilveren bekers met parelrand (1792). Keuren: K, Rotterdam, Holland
en D E, boven eene ster. Broodschotel (1795) met parelrand en gegraveerd wapen
als voren. Keuren: U-V-Middelburg-I-ster-L.
Zilveren doopbekkenhouder (1835) met deksel met beeld van H. Doop.
Klok, in 1717 gegoten door Nicolaas Greve te Middelburg, met wapen van Axel.
Gevels met zijtrappen (XVII A). Markt C 4 en C 10 en Lange Noordstraat B
10.
Kerkdreef E 91. Gepleisterde en verminkte gevel (XVII B) met top en nisjes.
Noordstraat B 62 (1749). Op de kroonlijst geschilderd: Anno 1749.
Deuromlijsting met pilasters en gesneden kalf.
4. Noordstraat B 63 (XVIII d). Lod.-XVI gevel met kroonlijst met blokjes en
driehoekig fronton. Stoeppalen.
5. Fragmenten: Noordstraat B 85, draagsteen (leeuw) onder de goot (XVII b).
Noordstraat 2. In den zijgevel een steentje met kop (XVII b).
Ankers: Weststraat D 65 met jaartal: (1766).
g.
1.
2.
3.
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Stoeppalen Lod. XVI (XVIII d) Lange Noordstraat B 18 en B 63.
Molenstraat: steenen MOLEN (1750), met hardsteenen wapen van Zeeland in
een Lod. XV rand.

Baarland.
e. 1. De NED. HERV. KERK (St. Jan) is een baksteenen gebouw, oorspronkelijk
kruiskerk (± 1400) met westtoren (midden XIV). De kerk is in 1532 door brand
beschadigd, en 1774 hersteld; waarschijnlijk zijn toen de armen van het dwarspand
afgebroken en de ramen gewijzigd. Aangebouwde consistoriekamer (XIX). Schip
van vijf traveeën en koor met 3/8-sluiting. Inwendig: fries van blmde spitsbogen om
de vensters van het schip en houten tongewelf met geprofileerde ribben op
draagsteenen.
Het schip is door een houten schot gescheiden van de kruising (thans
kolenbergplaats) en het koor (thans werk- en bergplaats).
Spitsbogige koornis en alleen vensters in de laatste travee en in de sluiting van het
koor.
Toren later ombouwd, ééne geleding. Boven de spitsbogige deurnis een geprofileerd
spitsboogvenster, lage vierkante spits. Aan den N.-O.-hoek uitgebouwde traptoren,
van onderen vierkant en boven achtkant, met steenen trap. In den toren een
(doorbroken) steenen kruisgewelf met platte ribben. De kerk bezit:
Altaarsteentje (tegel, XVI A), thans in den doorgang naar de consistoriekamer.
Geschilderd schot tot afsluiting van viering en koor.
Preekstoel (XVIII A) met koperen doopbekkenhouder (midden XVII).
Zerk met gegraveerde afbeelding van een landmeter met stok en piketpaaltjes
(1518), zerk met gegraveerd beeld (1537),
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en met uitgesleten gegraveerd beeld (XVI A), zerken met de vier evangelisten in de
hoeken (1541, 1543, 1544 met wapen) en vijf zerken (XVI A), waarvan een met
bijzetting 1613 met wapen. Zerken met wapens (1611, 1616 en XVII A), wit
marmeren plaat met wapen uit een zerk (XVIII c).
Twee psalmbordjes (XVIII A).
Tekstbord (XVIII d).
Twee gegraveerde zilveren bekers met bloemornament (1624). Keuren: Middelburg,
E en kan.
Twee borden, een schotel en een doopbekken (XVIII).
Klok, in 1659 gegoten door François Fiefvet te Antwerpen.
De in 1650 gegoten tweede klok is in 1888 verkocht aan de kerk te Groenendijk
in Zeeuwsch-Vlaanderen.
Doopvont (XVI A) in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap.
g. 1. Van het SLOT te Baarland staat nog een fragment met topgevel met ingezwenkte
rollaag en gebogen fronton (XVII B). Aan den ingang twee steenen
hekpostbekroningen (midden XVIII); aan het dorpswed twee zandsteenen leeuwen
met wapens (XVII c), waarschijnlijk afkomstig van het slot. Inwendig: portret van
een vlootvoogd door H. Bering (XVII d).
2. Gevels met blindbogen A 15 en A 16 (XVII).
3. Zijtrapgevel A 23 (XVII).
4. Inwendig: tegelwand (XVIII b) in A 11 en tegelwand (XVIII B) met tableau's
van schepen in A 12.

Biervliet.
c. SLUIS met steen met rand en: 1766, bij de R.K. kerk.
d. RAADHUIS. Eenvoudige tuitgevel met in 1775 hiervoor geplaatst hardsteenen bordes
door M. Brouwer. Op het dak een vierkant houten torentje. In het raadhuis: Kaart
van Biervliet door A. Beek(e)man, 1716.
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e. De NED. HERV. KERK (1667) is een baksteenen zaalkerk van ongelijke traveeën,
elke zijgevel met drie halfrondgesloten vensters, deels nog met baksteenen vulling
in den zijgevel, rechts van den ingang. De kerk is gedeeltelijk bepleisterd. Op het
midden van het tentdak een vierkant houten torentje van drie geledingen, bekroond
door een vierkanten open koepel. De kerk bezit:
Preekstoel, eikenhout, met gesneden klankbord (XVII c) met koperen lichtarm
(XVII B, de trap is modern).
Eenvoudig doophek (XVII c).
Eenvoudig gesneden schotwerk langs de wanden (XVII c).
Zerkje (XVI A).
Drie gebrandschilderde vensters door C. van Barlaar te Middelburg: a. versierde
poort, waarin het wapen van Willem van Nassau en daar onder Hollandsche maagd
(1660); b. versierde cartouche met het wapen van Zeeland. Hier onder twee
familiewapens (1660), c. architectonische opbouw, waarin drie rijen van acht wapens
(waarvan drie verloren en twee beschadigd). In de middelste rij eene cartouche met
Biervliet - 1661 en hieronder portret van Willem Beukelszoon, den uitvinder van het
haringkaken in 1397, tusschen chimères.
Koperen kroon, tweemaal achtarmig (1770).
Vier koperen kandelaars (XVIII).
Twee kleine kannetjes, doopbekken, drie borden en twee bekers van tin (XVIII).
Klok, in 1593 gegoten door Hendrik van Trier.
Een zerkje met de vier evangelisten (1433) ligt bij de dorpspomp en twee
fragmenten met gebeeldhouwde vrouwenfiguur en vier kinderen (XVI a) bij den
smid A. Brevet te Driewegen.
g. 1. D 129. Drie lelieankers. Gesneden deuromlijsting en kalf (XVIII c).
2. D 233. Fries met rankenversiering. Deurkozijn met zij- en bovenlichten (±
1800).
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3. Jaarankers: D 110: 1779; D 224: 1780 en B 147: 1786.
MOLEN (1842).
Onder Driewegen of Nieuwland:
Huis met jaarankers (1691).
Houten STANDAARDMOLEN (Nieuwlandsche molen), stijl XVII.

Biggekerke.
Biggekerke.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw bestaande uit een schip van vier
traveeën (XV) met 3/8 ineenloopende koorsluiting (midden XVI) en half ingebouwden
westtoren. In het oostelijk deel liggen de raamdorpels, hooger dan in het westelijk
deel van het schip.
Toren van twee geledingen, gescheiden door een baksteenen lijstje. In de eerste
geleding spitsboognis. Achtkante lage spits.
In de kerk een houten tongewelf en in den toren een steenen kruisgewelf met
afgeschuinde ribben op draagsteentjes. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII b) met koperen doopbekkenhouder (XVIII A).
Koperen lichtarm van den voorlezer (XVIII A).
Oudste zerk: 1601.
Klok, in 1643 gegoten door Johannes Burgerhuys, ter vervanging van een klok
van 1543.
g. 1. A 110. Jaarankers (1793).
2. A 109. Windvaan op eene schuur (XVIII A).

Valkenisse.
g. 1. Aan de duinen HOEVE GROOT VALKENISSE (1697) met ankers. Op den muur een
kapiteeltje van een schouw (± 1700).
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2. HOEVE B 87. Verschillende paarse tegeltableau's (landschappen, vogelkooi, vee,
vazen XVIII b). Twee vertrekken met wand met bedsteden en kast (XVIII b). Een
marmeren schoorsteen uit deze hoeve is verkocht.

Borsele.
a. VLUCHTHEUVEL. Vierkante brink met kerk en wed (aangelegd 1616).
d. VISCHHUISJE (XVIII) op het Dorpsplein, met drie houten potten op de kroonlijst.
e. De moderne NED. HERV. KERK (XIX c) bezit:
Twee zilveren vazen, twee kannen, twee borden, schotel en doopbekken met
gegraveerd wapen van Borsele door Grevink (± 1820).
Klok, in 1738 gegoten door Cs. Crans te Amsterdam.
Op het kerkhof eene zerk (1666).
g. 1. HOEVE LANDMANSLUST No. 132, vroeger trapgevel (1618) thans gepleisterd,
met windwijzer met versierden voet.
Oude dakbekapping. Tegeltableau's (landbouw en hond) en tegelwanden, paars
(± 1770).
2. No. 93, trapgevel (1639) met kruiskozijn en een toog, jaarankers.
3. Hoeven en huizen met jaarankers: No. 37 (1754), No. 65 (1765, met in den top
ingemetselde caryatide XVII A), No. 42 (1778) en No. 257 (1791).
4. Tegeltableau's in paars en tegelwand (± 1770): No. 37 en No. 132.
5. HOEVE MONSTERHOEK. Hekposten: 1804.
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Boschkapelle.
e. De R.K. KERK (H.H. Petrus en Paulus, modern) bezit:
Communiebank met gesneden paneelen (XVIII b) in moderne omlijsting.

Breskens.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw, in 1619 gebouwd op de fragmenten
van eene oudere kerk (XV d), zaalkerk van drie traveeën met 3/8 sluiting en vierkanten
houten toren op het dak. Geen vensters aan de noordzijde. Geheel gepleisterd. In de
eerste travee een ingang met rondboog.
Inwendig: kruisgewelven en trekbalken, waarop: 1653. De kerk bezit:
Dubbel licht en zandlooperhouder aan den preekstoel (XVII d).
Dubbel licht voor den voorlezer (XVIII A).
Koperen kroon, twee maal achtlichts, met drie schildjes (XVIII c).
Tien koperen blakers (XVIII B).
Gebeeldhouwde zerk met man, vrouw en vier kinderen er naast, hieronder schild
met ploegschaar en evangelisten in de hoeken (1549).
Klok, in 1649 gegoten door Johannes Burgerhuys.
g. K 26. Gepleisterde verminkte gevel (XVII d) met korfbogen op consoles.
1. Geprofileerde banden. Stoep tusschen twee kelderingangen.
2. K 81. Op het plein bij den dijk, jaarankers (1752).
3. Bij Ereskens hoeve O 28 met jaarankers (1739).

h. Verzameling de Thouaire. Delftsch aardewerk en meubels.
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Brouwershaven.
b. 1. Van de in 1590 aangelegde en 1820 opgeheven WALLEN zijn eenige resten
aanwezig.
c. 1. STANDBEELD van J. Cats (1829) door G. Parmentier uit Gent.
2. SCHAMPPALEN XVII A: A 1 hoek Markt, D 48 en in de straat naar het
tramstation.

d. Wereldlijke openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS bestaat uit twee achter elkander staande gedeelten met afzonderlijk
dak. Het achterste deel is breeder dan het voorste.
Gevel aan het Havenplein (1599) van zandsteen. De gevel is in 1820 gerestaureerd
en wederom in 1890-1891 door den architect E.J. Margry uit Rotterdam.
Bordes met vier leeuwen met wapen (Brouwershaven en Zeeland), versierde
ingangspoort met Latijnsch opschrift op de kroonlijst en driehoekig fronton, tusschen
twee kruiskozijnen met halfronde boogvelden. Boven het poortje een (modern) beeld;
eerste verdieping: drie kruiskozijnen met halfronde boogvelden en renaissance top
met vazen op de hoeken. De top is door een waterlijst gescheiden in een benedendeel,
met zolderdeur tusschen twee kleine vensters en het jaartal 1599 boven de deur, en
een bovendeel met wijzerplaat voor het topvenster. Hierboven een oeil de boeuf en
op den top een Justitiabeeld. Op de gevelhoeken moderne potten naar de
oorspronkelijke in het museum te Middelburg.
Op het dak een vierkant open torentje met windvaan (schip op gesmeed ijzeren
stang).
Achtergevel van het achterstuk: baksteen met banden, moderne ramen, waarboven
geprofileerde togen (midden XVI).
Inwendig: Beneden hal met moerbinten en kinderbalkjes op muurstijlen,
chablonebeschildering in zwart op geel. Zand-
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steenen poortje met korfboog naar de hierachter gelegen secretarie van de civiele
vierschaar (met hek XVII B). Verdieping met portaal met beschilderde balken (±
1600), raadzaal voor met beklampte dour (aan de portaalzijde: pijpdeur ± 1600), met
ijzeren beslag, aan de zaalzijde gevat in eene gesneden deuromlijsting (XVII b);
sleutelstukken in de zaal. Achter: steenen schouw (midden XVI) met in de kap
ingesneden namen (1647 en later) en twee draagsteenen in de linker kamer. Op zolder
gevangenhokken.
In de burgemeesterskamer zijn muurschilderingen (midden XVI) ontdekt met
opschrift (geel op wit).
Gewelfde kelders.
Twee klokken, een uit 1510 en een in 1641 gegoten door Michael Burgerhuys.
Uurwerk (XVII).
In het Raadhuis worden bewaard:
Elf stoelen Queen Anne (XVIII b).
Kastje (XVII a in de raadzaal) en (XVII in de burgemeesterskamer).
Pijnbank (XVII?), geeselbeugel en steen aan ketting.
Twee brandijzers met: ‘1844’ en ‘Zeeland’.
Twee rondassen (XVI B).
Zilveren zegelstempel (ad obligandum) met gedraaid houten handvat (XVII a).
Zilveren zegelstempel (ad causas), in 1895 vervaardigd naar het verloren origineel.
Twee ronde en een ovaal koperen cachet van het gemeentebestuur en van de
rechtbank (XIX a onder Lodewijk Napoleon).
Bord met merken van haringtonnen (1657).
Schilderij; Christus met Maria en Jozef en den schenker (midden XV) in oude
lijst.
Geschilderd wapen der stad (1620).
Photographie van het raadhuis vóór de verbouwing en eenige prenten met
stadsgezichten.
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Twee exemplaren van de werken van Jacob Cats (te Amsterdam bij Jan Jacobsz.
Schipper 1658), waarvan een door J. Cats geschonken met gedreven zilveren sloten
(XVII c) en een in band van ingedrukt leer met den naam van Gerbrant D. Jonge
(1670) met gedreven zilveren hoeken en sloten (XVII c. Keur: Zierikzee).
Gildeboek (1582) met gestempelden band. Belangrijk archief, waaronder deel van
de rederijkerskamer De roode lelie, 1594.
Een schilderij met afbeelding van de potvisch (1606) is in 1918 gerestaureerd en
afgestaan aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Eene moderne
copie door Luitwieler hangt in het raadhuis.
2. WAAG (1646) gerestaureerd 1819, met twee zandsteenen pijnappels op de nok.
Klok, gegoten in 1777.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H.H. Petrus en Paulus) is een baksteenen gebouw met
zandsteenen banden aan den westgevel van het schip en aan de sacristie. Zij bestaat
uit een schip van vier traveeën (midden XV), een dwarspand (XIII d) tot de hoogte
van het triforium in het koor en verder verhoogd (XV a) en een koor met kooromgang
van drie traveeën en sluiting door drie zijden (1293, bovengedeelte XV a). Van den
westtoren (midden XV, opgetrokken 1667 en grootendeels afgebroken 1840) is nog
slechts een klein onderstuk behouden. Op het kruis der kerk een moderne dakruiter
met achtkante spits. Uitgebouwde sacristie met bovenkamer (XV b) aan de zuidzijde.
De kerk is gerestaureerd 1743-1744 en wederom 1876-1892 onder E.J. Margry,
waarbij de traceeringen in de vensters zijn vernieuwd. De westmuur is in 1837 na
een storm hersteld.
Uitwendig: Portaal (XVI a) aan de zuidzijde, en gedichte ingang aan de noordzijde
van het schip. In het dwarspand
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groote dubbel spitsboogvenster met moderne traceering en steenen stijl en hierboven
een klein venster in den top. In de beeren van het dwarspand kleine nisjes.
In het onderstuk van den toren eene poort met korfboog met hogels en drie
voetstukken voor beelden. Gedicht poortje aan de zuidzijde. Vierkante traptoren.
In de sacristie steenen kruiskozijnen en bergsteenen banden.
Inwendig: Het schip is van de zijbeuken gescheiden door hooge spitsbogen,
rustende op zandsteenen kolommen met dubbel bladkapiteel en achtkant basement.
Tongewelf met zichtbare spanten, ook in de zijbeuken. Aan de zuidzijde gothische
deur (XVI a) met klinken en ijzeren beslag. Het schip met de zijbeuken is van den
dwarsbeuk afgescheiden door een houten beschilderd schot, waarin een gesneden
deurkalf (1741-1747).
Schip en dwarsbeuk zijn gescheiden door drie scherpe spitsbogen, alles van
baksteen, en dwarsbeuk en koor door een triumfboog van baksteen, waarop het jaartal
1649 is geplaatst (ws. bij herstelling).
In den oostwand van een dwarspand zijn telkens twee en in den noord- en zuidwand
telkens zes muurnissen (XIII d) als in het koor.
In den dwarsbeuk rust het tongewelf met spanten in het zicht op kolonnetten
gesteund door draagsteenen met kopje.
Koor en kooromgang zijn gescheiden door geprofileerde baksteenen spitsbogen,
rustende op zandsteenen kolommen met enkel bladkapiteel (losse bladen) en achtkant
basement. De hoek-traveeën aan het dwarspand zijn gedicht. Boven de spitsbogen
een triforium met smalle baksteenen spitsbogen. Het houten tongewelf met spanten
in het zicht rust op hoogopgaande gemetselde kolonnetten, in het midden gedeeld
door kapiteelen, en rustende op basementen met dragende figuren boven de kolommen
van het koor. In de koorsluiting twee houten beelden, een bisschop en eene vrouw,
als draagfiguren onder de kap.
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De kooromgang is overdekt door steenen kruisgewelven met baksteenen ribben,
rustende op de kolommen en op kolonnetten met kapiteeltjes. In de gedichte eerste
travee maaswerk. In de omgang vijf vierkante kapellen met spaarnissen in de
buitenzijden evenals in de muren van de omgang onder de lage vensters. In de
Oostkapel drie steentjes (XVIII) met de wapens van Zeeland, J. van Borselen en
Brouwershaven. Boven de gewelven van den omgang een pannendak; er is geen
verbindingsgang achter het triforium aangebracht.
In de eerste travee aan de zuidzijde van het koor eene loge met dubbelvenster en
aanzetten van een kruisgewelf met eenvoudige draagsteentjes (XVI a). Dit vertrek
wordt bereikt langs een steenen trap, die ook toegang geeft tot de kamer boven de
sacristie en doorgevoerd is tot het gewelf. Aan de noordzijde eene loge met aanzetten
van een kruisgewelf, uitkomende in een vertrek met kruisgewelf op kopjes (c. 1500),
en gedichte ramen. Een achtkante steenen trap geeft toegang tot dit vertrek. Hieronder
een vertrek (thans stovenhok).
In den torenstomp een doorgang met laag gewelf en hierboven een vertrek met
steenen schouw (midden-XV).
De sacristie met bovenkamer aan de zuidzijde heeft drie traveeën, beneden met
netgewelf (XVI b) op draagsteentjes. Zandsteenen poort met korfboog (XVI b). In
de sacristie een groote schouw met gesneden houten kap (c. 1650). De kerk bezit:
Fragment van een altaar aan een kolom in het koor (noordzijde).
Voetstuk van een hardsteenen doopvont (XV a).
Preekstoel (1779) met trap.
Voorlezersbank en doophek (1779).
Banken (c. 1779).
Twee kronen elk met drie schildjes (XVII c).
Orgel (1557) met voorstuk en gesneden voet.
Zerk met wapenfiguur (14) 85, zerk met wapens in de hoek-
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schildjes XV d, met latere bijzetting 1663 enz., zerken met naakte mans- en
vrouwe-figuren en wapen (c. 1525), zerk met ridder en edelvrouw (XVI A), zerk
met helm (XVI A), zerk met engel en twee wapens (XVI A), zerk met wapen en
engelenkopje en vier evangelisten (1549), zerk met wapen (XVI A), zerk met fragment
van een ridder te paard (XVI A).
Gothische zerken met evangelisten in de hoeken 1497 (2), 1499, 14-5, 1508, 1513
(wapen in ster), 1520, 152 (5), 1525, 1530, 1531, 1537 (2), 1538, 1550, XVI A (8)
en 1556.
Zerken (met afgehakte wapens) XVI, 1613, 1613 (merk), 1614 (gothische letter),
1624, 1625, XVII a, 1635, 1637, 1638 (2), 1641, 1643 (schip), 1646, 1650, 1653,
vóór 1663, vóór 1667, 1669, 1670 (hart met pijlen er onder), 1673, 1695 en 1788.
Twee zijbanken rond de kolommen, met voorbank (XVII a).
Beelden: zie koor.
Borden: Lijst der predikanten (XVIII B) in de sacristie. In het transept een bord
met opschrift betreffende de schenking van preekstoel enz. (1779).
Bij de restauratie in 1880 is in den omgang een fragment van eene muurschildering
ontdekt met engelen en opschrift (thans niet zichtbaar).
Zilveren doopbekken met Lod. XV-rand (1786) door Hoppe te Middelburg.
Drie gegraveerde zilveren bekers (1679, Rotterdam) en een 1681 (Rotterdam),
twee borden en een schotel met Lod. XV-rand (1786) door Hoppe te Middelburg.
Twee tinnen borden (XVIII B) en twee kannen (1781).
Koperwerk: zandlooper (midden-XVII), dubbellicht en twee armen (midden-XVIII)
in de sacristie, blaker (XVII), in het stovenhok, doopbekkenhouder en twee kandelaars
(XVIII c).
Klok uit 1510 met twee medaillons, in den dakruiter, en klok in 1604 gegoten door
Nic. Greve te Middelburg met drie wapens (verbeterd 1734).
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Twee avondmaaltafels en banken (XVII b).
Pijpdeur naar de sacristie (XVI A).
Scheepje, driemaster (XVIII A).
Kast met paneelwerk (XVII A).
Twee leuningstoelen met origineele tapisserie (XVII c).
Doorsnede en plattegrond der kerk door luitenant Janse (1838).
Twee gevelsteenen (1646), en een met wapen (Plaympot, c. 1650).
Schoorsteenwang met beeldwerk (XVII b).
Huisdeur Lod. XVI (XVIII c).
Renaissance deurtje met paneelwerk (XVII A).
Fragment van een kruisbloem (XIII d).

f. Gebouwen van liefdadigheid.
1. OUDE MANNEN- EN VROUWEN- EN WEESHUIS (?), thans verhuurd als particulier
huis (C 72). Gevel van gele baksteen met togen in roode baksteen (1593). Poortje
met rondboog, gevelsteen met opschrift op een cartouche en een met een groep van
kinderen en oudelieden en H. Geest, waarboven een steen met Charitas.

g. Particuliere gebouwen.
1. Van een gothisch huis (XVI A) naast het raadhuis, afgebroken in 1916, wordt een
boogveld met gothisch maaswerk bewaard bij den Heer R. van Schaik te Rotterdam,
twee balksleutels in het huis ‘Het Anker’ te Haamstede en ankers in de verzameling
van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
2. A 34. Gevel (XVI d) met kruiskozijnen, eerste verdieping met steenen stijlen,
twee ankers, onderpui modern.
Inwendig: opgeklampte kamerdeur (XVII A).
Details van buitenarchitectuur.
In den achtergevel van een huis aan de Haven, drie steenen: krijgsman en 1655.
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D 43. Gevelsteen, wapen Plaympot (XVII B).
B 4. Drie steenen: jager, hond en haas (c. 1700). eenvoudig deurkalf Lod XV.
D. 5. Steenen stoepbank (XVII).
Jaarankers: A 30 (1726), sierankers: A 41 (XVI d), vorkankers: C 59 (c. 1600) en
sierankers: (XVII): A 3, 42, 43, 48, 52, B 16, C 11 en D 50.
STANDAARDMOLEN (XVIII).

Bruinisse.
d. In het Gemeentehuis een zilveren zegelstempel (XVII d); twee koperen kandelaars
(XVII d) en een marmeren wapen van Hertsbeke (XVII B).
e. NED. HERV. KERK (H. Jacobus Minor), XV c, kort na 1467, hersteld 1616, van
baksteen met banden (XV c), bestaande uit een schip met houten tongewelf en een
toren. Het koor is in 1902 door een nieuw gebouw vervangen. In- en uitwendig
blindtraceeringen in de vensters van den toren. Op den westmuur een zeskant open
spitsje en in dien muur een gedichte ingang. De kerk bezit:
Preekstoel (c. 1700).
Zerk (1563?) met evangelisten en wapen van Jerusalem.
Twee groote en een kleinen schotel, twee wijnkannen en vier bekers, alles tin
(XVIII c).
Twee klokken, een in 1461 gegoten door Johannes Hoerkin en een in 1693 door
M. van Werde.
Een klankpot is in bezit van den heer J.A. Frederiks te 's-Gravenhage.
g. A 35. Tuitgevel in gele en roode baksteen met ontlastingsboog en ankertjes
1. (XVII b).
2. B 26. Trapgevel met twee ankers (XVII).
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3. B 4. Gevel (1663) met anker, eenvoudig bovenlicht en vier rococo consoles.
Gevelsteen (1663). Inwendig: half poortje met kop (1663) en een kamer met
beschilderd houten plafond (midden-XVIII).
4. B 20. Tuitgevel (XVIII).
5. B 1. Gevelsteen (XVII, mossels).
6. B 24. Sluitsteen met jaartal (1741).
7. Ankers (XVII): B 1, 5, 26 en 42 en zonder nummer; jaarankers (1698) A. 66.

MOLEN

(1772) en STANDAARDMOLEN (XVIII).

Burg en Westerschouwen.
a. FRANKISCHE EN ROMEINSCHE OUDHEDEN, op het strand gevonden, worden bewaard
bij den heer Hubrechtse.
e. NED. HERV. KERK (1671-1674) op een kerkbrink gelegen, verving eene kerk gewijd
aan O.L. Vrouw. Baksteenbouw, gebouwd als Grieksch kruis met lagere zijarmen
en westtoren en hierlangs opgetrokken westgevel.
Inwendig: doorloopend tongewelf met rozetten en steekkappen, houten bekleeding
rond de ingang (Ionisch, XVII d). Het hierbij behoorend fronton is afgenomen en
het wapen is in den binnen-oostwand geplaatst.
Toren van ééne geleding met vooruitspringende omgang, waarboven een achtkant,
met open koepel en achtkant spitsje. Ingangspoort met rondboog en architraaf met
spreuk en jaartal. Twee zijpoortjes met spreuk op de architraaf. Op de dakhoeken
der kerk drie pijnappels. De kerk bezit:
Preekstoel met boogpaneelen, voet met beelden en trap met balusters (± 1674),
dubbelen kaarsenhouder en zandlooperarm.
Twee koperen kaarsenstandaards en een van den voorlezer (XVII B).
Heerenbank met wapen (± 1674).
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Grafmonument voor Pieter de Huybert door J. Blommendael (1697): Guirlande (de
rozet ontbreekt) boven een steen met opschrift tusschen pilasters met zestien
kwartieren (waarvan vijftien los in de kerk), gedragen door engelenkopjes. Onder
den steen een blank wapenschild met lofwerk.
Grafmonument voor J. de Huybert en Johanna door J. Blommendael (1701):
Obelisk van rood marmer tusschen twee medaljons van wit marmer met bustes:
sokkel met strijdtooneel en wapen en tropee van vlaggen en wapens. De zandlooper
en de zestien kwartieren zijn los in de kerk aanwezig.
Muurtafel voor Anna Maria Velters, gehuwd met Mr. Anthonie de Huybert (1670).
Muurtafel voor David de Huybert, met groot wapen (1719).
Graftafel voor Barbara Theodora van Willigen met groot wapen (1719). De
kwartieren dezer graftafels zijn verloren.
Glasraam (XVII c, 1676?) met de wapens van de Staten van Zeeland en de Steden.
In 1792 bijgewerkt door Nic. Thijssen. Hierin fragmenten van een ouder venster
(XVI).
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVII c, Middelburg) en twee gegraveerde
zilveren bekers (XVII c, Zierikzee).
Zilveren schotel (1840).
Twee zilveren borden (1743).
Kroon (XVII B).
Klok, in 1759 gegoten door Michael Everhard en Pieter van Belsen te Middelburg,
met vier wapens van Hoorn, en klokje (1736).
Houten kist (1692).
Te Burg zijn ± 1910 de fundamenten van een klooster teruggevonden. (ten Z.O. van
het dorp).
Een zegelstempel van de Visscherij en Haringvangst (XVII) bevindt zich thans in
de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
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Domburg.
a. Romeinsche oudheden zijn in 1647 en 1687, bij laag water aan het strandgevonden;
hieronder de Nehalennia-steenen, welke in den muur der kerk gemetseld werden en
thans grootendeels naar het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg zijn overgebracht.
Kleinere voorwerpen aldaar en in het museum van oudheden te Leiden, alwaar ook
drie altaren voor Nehalennia, een Karolingische bronzen ketting en z.g.
Angelsaksische zilveren munten.
Een Nehalenniasteen berust in het museum te Brussel.
Een steenen doodkist, opgebouwd van losse steenen, gevonden op de hofstede
Bloemendaal is naar het museum te Leiden gezonden.
c. GRENSPAAL van hardsteen met twee wapens, aan den duinvoet (XVIII).

d. Openbare gebouwen.
1. RAADHUIS. A 12 (1567), zijtrapgevels en in 1822 geplaatste voorgevel met
deuromlijsting en bordes met potten. Achtkant koepeltje op het dak. Het raadhuis
bezit:
Rederijkersblazoen (ruit, 1556), van de kamer Bi Mate lief.
Schilderij van een walvisch (1783) door P. van Sorgen en A. de Rijk.
Schilderij: Justitia (XVII).
Schilderij: merkwaardige raap, gegroeid in 1616.
Zilveren beker (in den vorm van een burg, XVII a).
Klok, in 1725 gegoten door Hendrik Kemper te Amsterdam.
Twee koperen kandelaars (XVII).
2. SCHUTTERSHOF. Twee zandsteenen caryatiden met draagsteenen (XVII B) onder
het dak van een stal.
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e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw, thans bestaande uit een schip van
vijf traveeën en een westtoren (XV d). Het schip is hersteld o.a. 1627 en 1779 en
grootendeels vernieuwd; slechts drie traveeën aan de zuidzijde zijn nog over van den
ouden bouw. Het koor is afgebroken na den brand van 1848 en door eene moderne
consistoriekamer vervangen. In de eerste travee van het schip een poortje met
korfboog, waarom de waterlijst rechthoekig omloopt. Moderne zoldering. Half
ingebouwde westtoren (XVd) van vijf geledingen met ronden traptoren tot de eerste
verdieping. Lage spitsboogpoort en rondboogfriesje onder de achtkante, tot vierkant
ingesnoerde spits. Figuren in verglaasde steen in het bovenste gedeelte van den toren.
De kerk bezit:
Preekstoel (XVIII d).
Koperen doopboog (XVIII).
Eenvoudig orgel (1766), afkomstig van Westhove, in 1801 in de kerk geplaatst.
Zerken (1528, XVII en XVIII).
Drie koperen kronen met schildjes, twee van 1641 en een van 1669.
Vier zilveren bekers (1636) met gegraveerde ranken. Keuren: Middelburg, B en
tien ballen.
Zilveren schotel (1744) met wapen op den bodem. Keuren: Middelburg, H.C.R.
onder kroon.
Zilveren doopbekken (XIXA), gemerkt: W.M.

g. Particuliere gebouwen.
Stoeppalen (XVIII) in de Ooststraat bij A 6 en C 10.
Hof van Domburg. Hekposten (XVIII).
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Dreischor.
d. RAADHUIS (1637). Trapgevel van gele baksteen met strekken en togen in roode
baksteen, met toppilaster op een gebeeldhouwd kopje, drie steenen (wapen van
Zeeland, Justitia en dorpswapen en jaartal), lantaarnhaak en bel. Aangebouwd
baksteenen poortje met zandsteenen banden, fries met spreuk en twee wapens en
driehoekig fronton.
In het raadhuis bevinden zich twee schilderijen (XVII B en XVIII B) van het slot
Windenburg (gesloopt in 1837) en een gesneden dorpswapen (XVII d).
e. De NED. HERV. KERK (H. Barbara), is een tweeschepige hallenkerk, opgetrokken
van baksteen met natuursteenen banden in de beeren. Zij bestaat uit een zuiderpand
(XIV d) met koor en een niet-georienteerde, loodrecht op de as der kerk staande en
slechts door een gang met den zuidmuur verbonden kapel (midden-XV) een
noorderpand (XVI d) met noorderdwarsbeuk en koor en een westtoren (XIV d).
Van het noorderpand worden het kruis en het koor als preekkerk gebruikt; het
schip dient als wagenmakerswerkplaats; het zuiderpand is in 1873 verknoeid en
ingericht tot bewaarschool en consistoriekamer; het zuiderkoor is tot grafkapel
ingericht.
Het noorderpand is vijf traveeën lang, met spitsboogvensters en is van het
zuiderpand gescheiden door spitsbogen op kolommen met bladkapiteel en achtkant
basement. In den noordmuur is een bergsteenen poortje met korfboog. Schip en koor
zijn gedekt door een houten tongewelf, waarvan de bebording ontbreekt, behalve in
de preekkerk. In het zuiderpand zijn trekbalken aangebracht met oude beschildering
met rooden band en zwarte filet op witten grond.
De noorder dwarsbeuk is van het pand gescheiden door twee spitsbogen,
samenkomende op een kolom met draagsteen. De
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dwarsbeuk is thans van de preekkerk afgescheiden. Het bovengedeelte is afgebroken
en de zijmuren zijn daarna afgedekt. In den noordmuur is een hagioscoop. Het
noordkoor is twee traveeën lang met 5/10-sluiting. Het zuidkoor heeft ééne travee
en driezijdige sluiting.
De kapel heeft ééne travee en driezijdige sluiting en is overdekt met een steenen
kruisgewelf met huismerk op den sluitsteen.
In de koorsluiting van het noordkoor zijn tusschen de bovengedeelten der
vensternissen steentjes met gothische traceeringen (vischblaas) in de luchtgaten
geplaatst. In het zuidkoor zijn twee rozetten en in de koorsluiting muurschalken op
draagsteenen met dragende figuren en koppen.
De toren heeft drie geledingen met boogfries, een in 1867 vernieuwde spits met
vier hoekspitsjes, en een aangebouwden ronden traptoren. In den toren is een hoog
steenen tongewelf. De kerk bezit:
Preekstoel (c. 1700), doophek met bankje (XVII B).
Banken (XVII c en d).
Marmeren grafmonument voor Cornelis David Ockerse († 1722) en Johan Daniel
Ockerse († 1742) door N. Seunties met twee portretmedaillons, twee wapens en acht
kwartierwapens.
Marmeren grafmonument voor Petrus Mogge († 1756) met medaillon, wapen,
zestien kwartierwapens en beelden.
Kleine priesterzerk met kelk (XV), priesterzerk (1523) met kelk en (1546) met
beeld, zerken met evangelisten in de hoeken (1475, 1519, 1521 en 1537 met
Jerusalemskruis), zerk met ridderfiguur, vier wapens en twee rijen van elk zes heiligen
(144-), zerken met wapens (1803 en 1824).
Muurschildering, cartouche met spreuk (XVII A), tegen den westmuur.
Twee gegraveerde zilveren bekers (1703, Middelburg).
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Restauratieteekeningen van W.H. Kam (1915) in de consistoriekamer.
D 133. Gevel met twee mooie ankers en gevelsteen (1613) en later ingevoegde
steen (1782).
D 51. Trapgevel (XVII A) met twee ankertjes: 16..
D 168-171. Vier topgeveltjes (1763).
D 70. Trapgevel (XVIII).
Lopsche Hoksche weg. De BLINKENDE PANHOEVE met staafankers (XVII b).
D 17. Gevelsteen (schaar) met jaartal (1700).
Gevels met jaarankers: D 96 (1699); D 7 en 8 (16..); D 3 (1717); D 2 (1747);
D 156 (1764) en D 129 (177-).
8. D 67. Stoeppalen Lod. XVI (XVIII d).
9. D 63. Inwendig: gesneden karbeelen (XVI B) en trap (XVII A).
g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Driewegen.
e. De NED. HERV. KERK (1678) is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip,
ingebouwden westtoren, monumentalen westgevel van bak- en bergsteen en eene
moderne consistoriekamer tegen den oostgevel. De kerk is niet georienteerd (40°
naar het Noorden) en is gerestaureerd in 1911 door Sterk uit Schore.
Schip met vier traveeën, doorgetrokken over de breedte van den ingebouwden
westtoren. Rechte sluiting. Het schip is overdekt door een houten tongewelf met
ribben.
Statige westgevel met trappen en met vier uitgemetselde pilasters, waarvan die
aan de hoeken tot de goot opgaan en de middelste tot de tweede trap; geprofileerden
zandsteenen horizontalen band onder-, en band in den top. Top met drie trappen; de
onderste met aanzetten van zandsteenen voluten, de tweede met bollen en de derde
met vleugelstukken.
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Versierde deuromlijsting in het midden, poort met sluitsteen in den boog tusschen
pilasters met zandsteenen Toskaansche kapiteelen en hierboven een architraaf en
doorbroken fronton. In het fronton een stichtingssteen met 18-regelig opschrift en
festoen en hierboven een venster met geprofileerden boven- en onderdorpel, waarop
een festoen. Open achtkant koepeltje op den westgevel. Moderne ramen in de
zijvakken. De kerk bezit:
Preekstoel (1679) met boogpaneelen en gesneden trapleuning, de paneelen zijn
met festoenen versierd.
Drie psalmborden (XVIIId).
Twee zilveren bekers met twee gegraveerde wapens, geen merken.
Een grooten schotel, twee borden en doopbekken van tin (XVIII).
Klok, in 1734 gegoten door Nicolaas Muller uit Amsterdam, met twee wapens.
g. 1. In het perceel Nieuwstraat 16 een dour met deurkalf en bovenlicht (XVIII d).
2. HOEVE 'S-HEERENHOF. Hekposten met leeuwen met wapen (XVIIB).

Eede.
g. Eenvoudig gemetseld geprofileerd deurpoortje (XVIId).
1.
2. Deurknop (XVIIIc).

Houten STANDAARDMOLEN (XVII).

Elkerzee.
Bij het dorp is een VLUCHTHEUVEL.
e. De NED. HERV. KERK (1741) is een baksteenen zaalkerk met vlak plafond. Poortje
aan de noordzijde met jaartal (1741), spreuk en het wapen van Zeeland. Open achtkant
koepeltje op de kerk (afgebroken 1919). De kerk bezit:
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Stichtingssteen (1741) in den binnen-oostwand.
Gegraveerden zilveren beker (XVIII, Breda).
Twee tinnen borden en een schotel (XVIII).
Klok, in 1404 gegoten door Pieter van Doumen.

Oudendijk.
In een huis een wand met bedstedebetimmering en kast (spinne) beschilderd met
bijbelsche voorstellingen en gezicht op Elkerzee (XVIIIa).

Ellemeet.
Rood zandsteenen DOODKIST (XVII) in de verzameling van het Zeeuwsch
Genootschap te Middelburg (Cat. 103).
Aan den zandweg een HOEVE met jaarankers (174-).
In een hoeve een stichtingssteen met boom (1840.)

Ellewoutsdijk.
e. 1. De NED. HERV. KERK (H. Adriaan?) is een baksteenen gebouw, bestaande uit
een schip (XV B) en een westtoren (XV A).
Het schip heeft vier traveeën en zijbeuken met ingangspoortjes in N. en Z. beuk
met korfboog, waarboven de waterlijst omloopt als spitsboog met drie kopjes in den
top en op de hoeken. Geprofileerde vensteromlijstingen met kopjes.
De oostmuur is deels van bergsteen. In twee der noordelijke schipbeeren
geprofileerde nissen.
De kerk is gepleisterd en inwendig sterk gemoderniseerd. Het koor is afgebroken.
Westtoren (XVA) van twee geledingen met ronden traptoren, waarin een
gemetselde trap in den Z.O. hoek, in 1608 hersteld, bovenstuk vernieuwd (1824) met
vierkante spits.
Inwendig: in het schip modern stuc-kruisgewelf, rustende op kolommen met
achtkant voetstuk en moderne kapiteelen
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met dubbelen bladrand. Geprofileerde boog tusschen schip en toren; koorboog. De
kerk bezit:
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVIIA). Keuren: Holland en V.
Twee kannen, twee borden en een schotel, tin (XVIII).
Klok, in 1527 gegoten door Peter (Waghenens?)
g. 1. In den overtuin van het slot een tuinbeeld (XVIIA).

Filippine.
e. 1. De NED. HERV. KERK. (1900) bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII) met koperen dubbellicht en zandlooperhouder en
doopbekkenring.
Koperen kroon, twee maal zes lichts, met drie schildjes (XVII B).
Twee gegraveerde zilveren bekers met lofwerk en symbolen der evangelisten
(XVII A). Keuren: Gekroonde roes, H en HC(?)
Drie gegraveerde zilveren schotels (1719) met het wapen van P. de Bils. Keuren:
Middelburg, G en kop van hazewind.
e. 2. De R.K. KERK (Maria Hemelvaart), een modern gebouw, bezit:
Barok altaar met twee groote engelen en front met kolommen (XVIIIc) met
gedreven koperen tabernakeldeur.
Koperen kruis (XVIII c).
Twee kleine koperen kandelaars (1700).
Vier kandelaars (XVIII d).
g. Aan een particulier huis vier sierankers (XVII B) en aan A 89 (1787) jaarankers.

St.-Filipsland.
e. De NED. HERV. KERK (1668, vernieuwd 1844) is een baksteenen koepelkerk,
langwerpig achtkant, gedekt door een
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houten gewelf met trekbalken en sleutelstukken met druifversiering. Ingang met
steenen boog, waarop jaartal, initialen en huismerk. De kerk bezit:
Preekstoel met koperen lezenaar (XVII c).
Koperen kroon (XVII B).
Twee zilveren bekers met gegraveerd opschrift (1768, Middelburg).
Klok, in 1668 gegoten door Johannes Burgerhuys.

Goes.
c. Pompen.
1. Groote Kerkstraat bij het Raadhuis. Hardsteenen pomp, (midden XVIII).
2. Beestenmarkt. Hardsteenen pomp met beeldhouwwerk door A. Vervoort (1774).
3. 's Heer Hendrikskinderenstraat. Hardsteenen pomp (XVIII d).

c. Schamppalen.
Stoofstraat (XVI fragment); Opril A 16 (XVI B); Nieuwstraat D 165 (XVII B) en
Singelstraat (XVII B).

d. Openbare gebouwen.
1. STADHUIS. Van het oorspronkelijk gebouw (XV A), door brand beschadigd in
1665 en grootendeels vernieuwd in 1771-1775, staat nog de rechter hoektoren en
een deel der muren van den linker zijgevel. Baksteenen gebouw, bestaande uit een
vier vensters breed middenstuk geflankeerd door twee hoektorens.
Middenstuk (1771-1775), gelijkvloerswaag, later hoofdwacht, met vier poortdeuren
met hardsteenen omlijsting en rococo kuifversiering, waarboven een vlak gemetselde
gevel van twee verdiepingen, bekroond door een kroonlijst met consoles, waar-
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boven een houten balustrade met in het midden een groot wapen van Goes,
geflankeerd door beelden van Waarheid en Gerechtigheid.
De hoektorens hebben gelijke deuromlijstingen als in den middenbouw; in den
linker toren een gedichte doorgang, waarin versiering in hardsteen. De linker toren,
waarvan de verdiepingen gelijk zijn verdeeld als het middenstuk, eindigt in een lagen
vierkanten koepel, waarboven een achtkant open koepeltje met bal. De rechter toren
is opgetrokken van groote baksteen met zandsteenen banden, in vier geledingen met
twee nissen met gothisch maaswerk in de derde geleding. De vierde is later in baksteen
hooger opgetrokken (1771-1775) en wordt bekroond door eene balustrade. Boven
de vierde geleding een achtkante koepel met acht ramen, waarboven een open achtkant
koepeltje voor de klokken. Ingangspoort in den rechter toren (1771-1775) als in het
middenstuk, met gesneden deuren, op een hardsteenen bordes met twee leeuwen
(1771-1775). Zijgevel in de Lange Kerkstraat (XV) van baksteen met hoekblokken
en waterlijsten en banden gelijkvloers over de eerste verdieping (gemoderniseerd)
en hierbij aansluitende gevel van de vleeschhal met een geprofileerde poort en een
zijpoortje van den ouden bouw. Boven dit laatste: voetstuk van een beeld. Zijgevel
aan de Korte Kerkstraat over de breedte van den toren met banden en hoekblokken
en vleeschhal met deuromlijstingen als in den voorgevel. Inwendig:
Raadzaal (± 1773, gerestaureerd 1883) met gesneden deuren, schoorsteen met
grauwtje door Geeraerts (1773), twee deurbekroningen alsvoren. Stuc plafond. IJzeren
hek voor het publiek (alles ± 1773).
Gang met stucdeuren, lantaarn (1773) en ijzeren hek aan de trap.
In de torenkamer balkneuten (XV) en gothische deur met ijzeren beslag.
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In de raadzaal: schutterstukken van C.W. Eversdijck en W. Eversdijck (1616, 1629
en XVII a) en verschillende kaarten o.a. van Zuid-Beveland (1632). Vier fauteuils
en 15 stoelen (XVIII c/d) IJzeren haardplaat (XVII).
In de burgemeesterskamer schilderijtjes van de oude poorten (± 1800). Tafelbel
door Michael Burgerhuys (1631). Twee koperen kandelaars (XVII d). Vuurscherm
met gobelin (XVIIb). Portret van dijkgraaf Planck (1636 aet. 73). Zilveren bodeteeken
(XVIII). Op zolder: gothische kist (XV A, fragment). Twee fauteuils afkomstig van
de Waalsche kerk (XVII B). Kamferkisten (XVIII).
In de traphal looden lantaarn (midden XVIII).
Oudheden, zie Museum (h).
Twee klokken, een in 1484 gegoten door Sijmon Waghevens te Mechelen en een in
1746 door Georgius du Mery, met wapens van Van Borssele en Goes.
Een eiken aanrechttafel (1621) met de wapens van Zeeland en Goes, is in 1877
verkocht.
2. BRUGWACHTERSHUIS. J.A. van der Goeskade B 167 (XVII a). In 1915-1916
gerestaureerd door F.C.G. Rothuizen.
Baksteenen gevel, pilastertype met vier uitgemetselde pilasters met zandsteenen
phantasie-Ionische kapiteelen en geprofileerde basementen, zandsteenen borstwering
en zandsteenen bekroningen met doorbroken fronton boven de vensters der
grondverdieping. Kroonlijst met houten consoles.
Zandsteenen deurpoort met maskaron als sluitsteen van den boog en hierboven
een beeldnis. Hieronder: ‘Hoope’. Boven de nis een gekoppeld vensterkozijn.
Hardsteenen stoep.
3. OUD VISCHHUISJE. Kleine Kade B 191, thans particuliere woning (midden XVII).
Baksteenen gevel, pilastertype (gepleisterd), met hardsteenen basementen aan de
pilasters.
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Koepeltorentje met klok en windwijzer met bal en scheepje (1624).
4. VISCHMARKT. Achtkant huisje van baksteen met koepeldak en zandsteenen dolfijn
als bekroning (midden XVII). In de zijmuren vier gebeeldhouwde gevelsteenen,
cartouches met visschen (midden XVII) en deurkozijn met jaartal 1745. Gerestaureerd
1911.
5. NIEUWE KORENBEURS. Groote Markt (1838).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. GROOTE of ST. MARIA MAGDALENA KERK. In 1407 wordt eene O.L.
Vrouwenkapel vermeld, tegenover het schip der tegenwoordige kerk. In 1410 wordt
een aflaat gegeven voor den bouw der kerk, die 18 Juni 1423 werd ingewijd en
waaruit zich de tegenwoordige kerk ontwikkelde. De kerk had een schip van 5
traveeën met kapellen en westtoren (1410-1423). 11 September 1618 verbrandde het
schip met den toren. Het schip werd herbouwd 1619-1621 door Marcus Antonius
als architect en Jan des Molijns als beeldhouwer voor ± 200.000 gulden. De torenbrand
van 24 Februari 1804 bleef beperkt. In 1578 ging de kerk aan de Hervormden over.
Het ombouwen met huizen achter het koor geschiedde na 1578.
De kerk is een kruiskerk en bestaat uit een schip met zijbeuken en kapellenrij
(1619-1621), vijf traveeën lang, een dwarspand en een drieschepig koor (XV d) van
vijf traveeën, waarvan elk schip met 5/10 sluiting; de zijschepen zijn slechts
gedeeltelijk opgetrokken. Traptorens bevinden zich aan de hoeken van den westgevel,
aan den Z.O.-hoek van den zuid transeptarm en aan de oostzijde van den noord
transeptarm tegen de aansluiting bij het koor.
Het schip (1619-1621) heeft een westgevel, opgetrokken
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van baksteen met zandsteenen banden, plint en beeren. In het midden een ingang
met geprofileerden zandsteenen spitsboog, waarin twee doorgangen met
segmentbogen; hierboven een groot spitsboogvenster, met middenstijl en maaswerk,
horizontaal gedeeld door een waterlijst met driepas-boogfries. In den top een klein
geprofileerd vensterkozijn en op den top een fragment van een kruisbloem. De ingang
wordt geflankeerd door twee geprofileerde vensters tusschen zandsteenen steunbeeren.
Waterlijsten zijn aangebracht ter hoogte van de zijmuren en onder het groote venster,
langs de beeren doorgetrokken. Op de hoeken achtkante traptorens met achtkant
koepeldak.
De zijmuren hebben spitsboogvensters met maaswerk en steunbeeren tusschen de
vensters; de ondermuren der zijbeuken zijn van baksteen met banden, de muren van
het hooge schip, de voorzijde der beeren en het plint zijn met natuursteen bekleed
(blauwe Ecausijnsche steen).
De zijgevels van het dwarspand zijn boven met bergsteen bekleed evenals bij het
koor. In de westhoeken tegen de zijbeuken zijn aanzetten van een kruisgewelf op
hoek-colonnet met kapiteel, afkomstig van een verdwenen kapel.
De frontgevels van het dwarspand zijn met natuursteen bekleed en rijk versierd
(Vgl. de St. Pancras kerk te Leiden). Het gevelvlak wordt omsloten door de
steunbeeren en van boven afgesloten door eene balustrade op een lijst. In dit vak is
de deurnis geplaatst, waarboven een groot geprofileerd spitsboogvenster met
maaswerk. Het venster is versierd en door een middenstijl gedeeld in twee helften,
elk van vier vakken en horizontaal in tweeën gescheiden door een lijst met
driepas-boogfries.
De ingang wordt door een zwaar geprofileerden spitsboog overspannen, waarin
twee korfbogen boven de doorgangen. Boven den middenstijl een beeldnis en in den
spitsboog een boogfries.
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De teruggemetselde geveltop boven de waterlijst is voorzien van geprofileerde, met
vrijstaand maaswerk versierde nissen. De beeren eindigen in pinakels.
Het nog rijker versierde Noordfront heeft geprofileerde nissen en overhoeksche
pinakels aan de steunbeeren en in den top pinakels tusschen en op het midden van
de nissen. De vensteromlijsting is onder den dorpel tot den grond doorgetrokken en
de stijlen van het raam zijn doorgetrokken tot op den deurboog en met maaswerk
verbonden. De deurboog is aangespitst tot een aanzet van een kruisbloem, die
samenvalt met den middenstijl van het venster.
Van het koor is alleen het middenschip opgetrokken. De bovenmuren hiervan zijn
met natuursteen bekleed en worden behalve in de sluiting gesteund door luchtbogen
met hogels en zware voeting, oprijzende uit spitse zadeldakjes. De voeting eindigt
in een pinakel. De ondermuren zijn van baksteen met van nissen voorziene pilasters
in de penanten.
Boven de steunbeeren der hooge muren en boven de pilasters der ondermuren zijn
aanzetten aanwezig voor eene balustrade.
Boven het kruis der kerk staat een achtkante open dakruiter (1620) met achtkante
spits.
Aanbouwen:
Aan de oostzijde van het zuidtransept een sacristie en librye, drie traveeën breed.
De zuidgevel, die bij het transeptfront aansluit, is van baksteen met zandsteenen
hoekblokken en een geprofileerde spitsboognis, waarin onder elkander drie vensters
met spitsboog en driepasvulling. Het bovenste venster is gedicht; het onderste heeft
kruisramen met ijzeren diefijzers. Aan de noordzijde eenvoudige aanbouwen uit
1633.
Tegen het koor zijn aan de zuidzijde een portaal en bergkamer aangebouwd van
baksteen met steenen deurkozijn met bovenlicht en twee steenen raamkozijnen niet
middendorpel.
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Inwendig: Het schip is van de zijbeuken gescheiden door spitsbogen en kolommen
met dubbel bladkapiteel en achtkant basement. Aanzetten voor kruisgewelven en
muurcolonetten. De verbinding tusschen de kapellenrij en het transept is
dichtgemetseld. In de hooge muren vindt men spaarnissen met aanzet voor eene
balustrade. Het schip is niet overwelfd.
Het dwarspand is in de kruising met een steenen netgewelf overdekt, gedragen
door vierdubbele kolommen. De armen, elk van vier traveeën, hebben slechts
aanzetten voor gewelven, rustende op colonetten. In de bovenmuren zijn nissen als
in het schip en het koor.
Het dwarspand is van het koor (thans preekkerk) gescheiden door eene klassiek
versierden muur (XVIII). In den oostmuur van den zuidarm is de opgang naar de
librye.
Koor en zijkoren zijn gescheiden door spitsbogen en kolommen met dubbelen
bladrand en achtkantig basement. De vijfde travee is breeder dan de overige. De
sluitingsboog van het middenkoor rust op vierdubbele gemetselde kolommen; de
overige kolommen zijn van bergsteen. Het steenen stergewelf van het middenkoor
rust op colonetten, die steunen op een vóór het lijstwerk van de kapiteelen der
kolommen uitspringenden rand. In de sluiting rusten de ribben op een draagsteen.
Onder de hooge vensters zijn spaarnissen, waarvan één met de ontworpen doch
verder onuitgevoerde balustrade, welke ook in de sluiting is voltooid.
De traceeringen der vensters en de sluiting zijn bij de restauratie (XX a) vernieuwd.
De zijkoren zijn gedekt door steenen kruisgewelven, die rusten op de kolommen
van het middenkoor en op in het zijkoor geplaatste kolommen, waarvan de tweede
en vierde door recht op de as staande muren met den buitenmuur verbonden zijn en
aldus kapellen vormen ter breedte van twee traveeën.
De hoekpilaar van de sluiting is van baksteen opgetrokken.
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De koorsluiting is versierd met colonetten, spaarnissen en twee blindtraceeringen.
In het zuider zijkoor beginnen de vensters eerst boven den daartegen geplaatsten
aanbouw en zijn onder deze vensters spaarnissen aangebracht.
De sacristie is overdekt met drie kruisgewelven op verspringende steunpunten.
Hierboven is een op gelijke wijze overwelfd vertrek (librye of laboratorium voor de
glasschilders).
Het portaal (XV A) tegen de zuidzijde van het koor, heeft een kruisgewelf en op
gelijke wijze overwelfde aangebouwde vertrekjes (schatkamer?).
In de sacristie bevindt zich een gothische schouw (XV A) achter modern
metselwerk, met vuurplaat (XVII B) en een muurkastje (XVI A). De kerk bezit:
Preekstoel (1594) met trap (XVIII b) en koperen lezenaar met wapen van Canisius,
gegoten door Johannes Specht te Rotterdam (1769).
Doophek met twee overdekte banken (± 1594).
Koperen doopbekkenhouder (± 1700).
Orgel door Willem Diaken te Haarlem (1641-1643, verbeterd door J. Cool, 1711
en C.J. van Oeckelen te Breda, 1826) met door (C. of J.) Bisschop uit Dordrecht
geschilderde deuren, en staande op een gesneden houten lijst met de wapens van
Goes en van Borsselen. Overhuiving door eene Turksche kap (1739).
Vijfvoudige bank met paneelen onder het orgel (1654).
Schot tegen den westwand (XVII B).
Zerken (deels tegen de muren geplaatst): gebeeldhouwde zerk met ridderfiguur
op een leeuw, met wapen boven het hoofd en acht kwartierwapens (1486),
gebeeldhouwde zerk met ridderfiguur en 2 × 8 wapens onder baldakijn (1516),
gebeeldhouwde zerk met wapen, helm, vier kwartieren en de vier evangelisten in de
hoeken (XVI A), zerken met de vier evangelisten in de hoeken (1482, 1483, 1499,
1537, met wapen van Jerusalem. en 1575) en zonder de evangelisten 1527 en 1547
(klein zerkje),
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verschillende zerken met wapens (1594-1668), waaronder met beeldwerk (1631),
zerk met beeldwerk, engel, doodsemblemen en afgekapte wapens (1654), zerk van
Frans Naerebout (1818, onversierd). Oudste zerk (1425, volgens Prins).
Muurschilderingen zijn (XX a) ontdekt op de kolommen tusschen het midden- en
het noordkoor en weder overgewit.
Portretje van Ds. Blaauwbeer, predikant te Goes, 1807-1839.
Vier psalmborden (midden XVIII) en een uit de Waalsche kerk (midden XVIII).
Vier gegraveerde zilveren bekers (XVIII A) met wapens. Keuren: Middelburg, F
en beker tusschen W.L., en vier gladde bekers (XVII d). Keur: Holland.
Zilveren doopbekken, twee kannen (1837), een ovalen schaal en twee ovale borden
door V.D.P.
Tinnen doopbekken (± 1700), twee kannen en kleine kan (XVIII).
Bijbel van Jean Diodati, gedrukt te Genève (1644) met gegraveerde hoeken,
afkomstig van de Waalsche kerk.
Bijbel van J. en H. Keur (1756) met koperen sloten.
Carillon van 38 klokken (en één klokstoel zonder klok) gegoten door Alexius Petit
in 1766, met hergietingen uit 1867, 1868, 1886 en 1913.
Uurwerk, in 1624 vervaardigd door Jan Thomasz. van den Brant uit Delft, en
speelwerk van Jan Claesz Backer.
Eenvoudige muurbank in den dwarsbeuk (XVII).
Bankkist met gothisch schotwerk (fragment XVI A) en muurkastje (XVII A),
beide in de sacristie.
2. WAALSCHE KERK zie e 1 (psalmbord en bijbel) d 2 (stoelen) en h (bekers en kan).
3. De moderne R.K. ST. MARIA MAGDALENA KERK bezit:
Gedreven verguld zilveren kelk met drie medaillons, knop met drie figuren (XVIII
d).
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Gedreven en gegraveerden verguld koperen kelkmet zeskanten geschulpten voet en
zilveren cuppa (XVIIb).
Twee verguld zilveren kelken (XVIII c en XVIII d).
Gedreven verguld zilveren ciborie met opgelegd ornament, en voet met drie engelen
(XVII c); bovenbouw en deksel (XVIII d). Keur: ster.
Gedreven zilveren ampullen (1643) met gegraveerd blad.
Zilveren ampullen met blad (XVIII c). Keuren: Middelburg-G-hart met twee pijlen
tusschen D en I.
Zilveren godslamp (XVIII d).
Zes zilveren kandelaars, geslagen (XVII B).
Koperen kandelaar, gedreven, met drie knoppen (XVII b).
Missaal (1838) met zilveren beslag en lezenaar. Op het plat: gedreven medaillons
met de H.H. Magdalena en Willebrordus (XVIII a). Keuren: lelie of zwaard met
krans.
Kasuifel, moderne stof met oud borduurwerk (XVI A), waarin Verrijzenis, Petrus
en Paulus en hart in een doornenkrans (gerestaureerd).
Twee incunabelen: Ordinarius perpetuus Trajectensis (Schoonhoven, Klooster de
Hem, 1503) en Breviarium Trajectense (Leiden, 1508), en een schilderij op paneel
(1625): Afneming van het Kruis, ws. copie naar Annibale Caracci, bevinden zich
thans in het Bisschoppelijk museum te Haarlem.

f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
1. WEESHUIS. Zusterstraat 149 en 150. Vroeger klooster der zwarte zusters, zalen
met kinderbalken en gesneden balksleutels (midden XVI).
Hardsteenen poortje (XVIII A), waarboven twee beelden van weezen en hierbij
in den muur ingemetseld steen met wapen van Zeeland en twee festoenen (midden
XVII). Op de binnenplaats een klokstoel met bel aan den gevel (XVII).
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2. ARMHUIS of OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS. Zusterstraat. Lange gevel van
twee verdiepingen met rechte strekken waarin hoek- en sluitsteenen boven de vensters,
ook aan de binnenplaats. Zandsteenen poortje (1655) met Ionische pilasters en kopje
als sluitsteen van den boog. Hierboven architraaf met twee cartouches met jaartal en
vier-regelig opschrift, waarboven een groot driehoekig fronton met twee wapens,
geflankeerd door twee beelden (costuum XVI).
3. GASTHUIS. Oude Vischmarkt B 66. Oorspronkelijk St.-Agnesklooster (XV A),
1601 gasthuis, 1644 vergroot, later militair hospitaal, R.K. gasthuis in 1809 en in
1817 aan de Hervormden, herbouwd 1839. Vlakke gevel met jaarankers (1590).
Binnenplein. Hardsteenen poortje (1776).
4. LATIJNSCHE SCHOOL. Kreukelmarkt A 140. Zandsteenen poortje (1614) met
maskaron als sluitsteen. Opschrift op den architraaf: Amanda Pallas Exitu.

g. Particuliere gebouwen.
A. Laat-gothisch.
Turfkade D 25 (XVI a). Trapgevel van bak- en natuursteen met geprofileerde
togen en cordonbanden. De trappen van den top rusten op muurschalken, die op
draagsteentjes geplaatst zijn en door ronde boogjes met de volgende trap verbonden
zijn. Grondverdieping met geprofileerde spitsboogdeurnis met kopjes aan de punten
der driepasvulling, geplaatst tusschen twee vensters met geprofileerde bogen.
Verdieping met korfbogen en tweede verdieping met twee driepasbogen. Zeventien
mooie ankers met bloem. Een uitgebroken zandsteenen boogvulling met wapen wordt
in een pakhuis bewaard.
Inwendig: balkneuten (XVII a) in de benedenvertrekken gekleurde tegels (XVII)
en overwelfde kelders.
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B. Renaissance. Trapgevels, deels met halfrond fronton ter vervanging van de bovenste
trap.
1. Koningstraat D 5, met jaarankers (1588).
2 en 3. Turfkade D 27 en 28, met overhoekschen toppilaster en toogvelden, D 27
met jaarankers (1591).
4. Bierkade D 2. Trapgevel (XVI d), voor en achter met geprofileerde dekstukken.
Twee gevelsteenen met figuren.
5. Groote Kade D 27 en 28. Zijtrapgevels (XVI d).
6. Groote Markt C 65. Trapgevel (XVI d), top verdwenen, gepleisterd, negen
ankers.
7 en 8. Korte Kerkstraat A 109 en 110. Natuursteenen trapgevel met geprofileerde
dekstukken en overhoekschen toppilaster op een draagsteentje (XVI d). A 109
gerestaureerd, A 110 met geprofileerde waterlijsten.
9. Turfkade D 30. Slanke trapgevel (XVI d) alsvoren, gecement.
10. Groote Markt A 8. Natuursteenen gevel (± 1600, oorspronkelijk trapgevel)
met zes staafankers met knop.
11. Groote Markt B 65. Trapgevel (± 1600) als 6. Geprofileerde waterlijsten.
Zijgevel met banden en hoekblokken van natuursteen.
12. Ganzepoortstraat C 177. Dubbele gevel (1613); links tuitgevel, rechts trapgevel
met twee uitgemetselde togen op draagsteentjes. In het midden van beide gevels een
in de metselsteen uitgekapte versiering met jaartal.
13. St. Adriaanstraat A 62. Trapgevel (1622) met Tudorbogen. Onderpui vernieuwd.
Jaarankers.
14. St. Adriaanstraat A 64. Achter-trapgevel en voorgevel (fragment) met
zandsteenen hoekblokken (XVI A). Steenen kozijn met geprofileerde boven- en
onderdorpel en diefijzers (XVI A). In den voorgevel een zandsteenen poortje met
doorbroken fronton en bovenlicht (XVII B). Inwendig: gothische balkneuten (XVI
A), kelder met tongewelf, kamer met balken
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(XVII B) en schoorsteen (XVIII A).
15. Groote Markt 9. Achtergevels: trapgevels (XVII a), een zonder toppilaster.
16. 's Heer Hendrikskinderenstraat D 47. Gevel van gele baksteen (XVII a) met
bogen en raamomlijstingen in roode baksteen. Zandsteenen waterlijsten.
17. St. Jacobstraat B 45. Trapgevel (XVII a), van gele baksteen met banden en
vensteromlijstingen van roode baksteen. Beneden korfbogen en op de verdieping
Tudorboog, waarin twee ontlastingboogjes. Baksteenen poortje met pilasters en boog
op draagsteentjes, driehoekig fronton met pilaster op den top. Tandlijst in en onder
het fronton (XVII a).
18. St. Jacobstraat B 77 (XVII a) met als trapgevel opgaand dakvensterfront.
19. St. Jacobstraat B 102. Trapgevel (XVII a) met overhoekschen toppilaster op
een draagsteentje.
20. Korte Vorststraat C 104. Trapgevel (XVII a) met overhoekschen toppilaster
en vensterboog van geslepen steen.
21. Kreukelmarkt A 143. Trapgevel (XVII a) als 2 en 3. Houten deurkozijn met
zij- en bovenlichten.
22. Lange Vorststraat C 146. Als trapgevel opgaand dakvensterfront met
overhoekschen toppilaster (XVII a).
23. Bocht van Guinea B 128. Trapgevel met toogveld (XVII b).
24. Opril A 17. Tuitgevel met toogvelden en zandsteenen banden (XVII b).
25. St. Jacobstraat B 48. Trapgevel (fragment, XVII A) met Tudorbogen en
korfbogen met sluit- en hoeksteenen. Zijgevel met overstek op consoles.
26. Kleine kade B 178. Trapgevel (XVII A) met geprofileerde dekstukken en
toppilaster op draagsteen.
27. Lange Vorststraat C 134. Trapgevel met overhoekschen toppilaster (XVII A).
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28. Lombardstraat B 57. Trapgevel met toppilaster (XVII A).
29. Lombardstraat B 58. Trapgevel met geprofileerde dekstukken (XVII A).
30. Nieuwstraat D 209. Gevel (XVII A) met als trapgevel opgaand dakvensterfront,
met geprofileerde dekstukken boven de vensters.
31. Oude Vischmarkt B 70. Trapgevel met overhoekschen toppilaster (XVII A).
32. Lange Vorststraat C 216. Rechte strekken boven de vensters. Jaarankers
((1)69.).
33. Kleine kade B 174. Tuitgevel met geprofileerde dekstukken en toppilaster
(XVIII B). Eenvoudig deurkozijn.
Fragmenten.
34. Lange Vorststraat C 123 (1589). Tudorboog, waarin twee ontlastingboogjes, en
rondboogfries op de verdieping. Jaarankers.
35. Korte Vorststraat C 82. Uitgemetselde geprofileerde bogen op draagsteentjes;
links met druipers (± 1600).
36. Ganzepoortstraat C 175. Trapgevel (1619) met jaarankers.
37. Lange Vorststraat C 145 (XVII a) als 35.
38. Lange Vorststraat C 211. Boogfries boven een venster (XVII a).
39. Stalstraat A 422, als 34, op baksteenen draagsteentjes. De vensters zijn
dichtgemetseld.
40. Vlasmarkt A 31. Cordonband en Tudorbogen (XVII a). Vijf lelieankers.
41. 's Heer Hendrikskinderenstraat D 31 (XVII b). Eerste verdieping: korfboog,
waarin twee ontlastingsboogjes. Gelijkvloers: fries van drie rondboogjes boven een
(verdwenen) kozijn.
42. Groote Markt C 50. Zijgevel met overstek op consoles
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(XVII A). Gevelsteen (drie papegaaien).
43. Groote Markt C. 64. Twee Tudorbogen en banden (XVII A).
44. Wijngaardstraat A 173 (1653). Waterlijst en banden door den gevel, korfbogen
met sluit- en hoeksteenen (maskaron en engelenkopje als sluitsteenen). Jaarankers.
Top gewijzigd.
C. Pilastertype (vgl. d 2 en 3.)
1. Groote Markt C 56 (midden-XVII). Pilasters met zandsteenen Ionische kapiteelen
over de eerste verdieping. Top met drie trappen met gebeeldhouwde zandsteenen
vleugelstukken en segmentvormig fronton. In den top een zandsteenen schulp.
Onderpui gewijzigd.
2. Kreukelmarkt A 136 (midden-XVII). Gemetselde pilasters met zandsteenen
basementen over de benedenverdieping.
D. Lodewijkgevels met kroonlijst op consoles.
1. Wijngaardstraat A 201. Dubbel heerenhuis (± 1740) met versierde houten
middentravee.
2. Groote Markt A 3 (hotel de Korenbeurs). Dubbel heerenhuis (midden-XVIII)
met hardsteenen gevel, iets vooruitspringend middenstuk met deuromlijsting, versierde
middentravee en gebeeldhouwde versiering Lod. XV. Onder en boven de vensters
deuromlijsting en gebeeldhouwd kalf.
Inwendig: Stucwerk in de gang en in twee voorkamers. Gebeeldhouwde
schoorsteenmantel in de linker achterkamer.
3. Opril A 17. Kroonlijst met jaartal (1754).
4. Nieuwstraat D 218. Met deuromlijsting en versierde deurtravee (XVIII c).
5. Kleine Kade B 193 (XVIII c). Voorgevel met vooruitspringend middenstuk met
deuromlijsting en versierde midden-
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travee. Vensters met versierden spiegelboog. Stoephek. Zijgevel (XVI) met banden
en hoekblokken van zandsteen.
Inwendig: In de voorkamer rechts een schoorsteen met schoorsteenstuk door J.
Vonk (1765), deurbekroning met modern stuk, achterkamer, waarin schoorsteen met
schilderstuk van J.B. van Reede (1766), voorkamer links met schoorsteen met
spiegeltje en damtafeltje (XVIII c) en achterkamer met schoorsteen met
schoorsteenstuk van L.F. Aems of Lems (XVIII c).
6. 's Heer Hendrikskinderenstraat 87 (XVIII b). Met deuromlijsting en travee
(XVIII d). Geen kroonlijst.
7. Wijngaardstraat A 189/190 (XVIII d).
Details van buitenarchitectuur.
A. Poortjes (vgl. f. 1, 2, 3, 4 en g. B. 14 en 16).
1. Vulstraatje. Eenvoudig baksteenen tuinpoortje (midden-XVII), oeil de boeuf
met diefijzers.
2. Koningstraat tusschen B 8 en 9. Zandsteenen poortje met sluitsteen met
stadswapen (XVII B).
3. Beestenmarkt naast D 219. Doorgang met sluitsteen: brouwersgereedschap (±
1700).
4. 's Heer Hendrikskinderenstraat D 139. Stalpoort (1773).
5. Nieuwstraat D 157. Stalpoort met sluitsteen met twee wapens (XVIII B),
beschadigd.

B. Deuromlijstingen.
1. Korte Nieuwstraat B 98. Deurkozijn (1642) met kalf met jaartal en opschrift:
In stilheit hoepende.
2. Keizerstraat D 20. Deuromlijsting met zijvensters met smeedwerk (XVII d).
3. Groote Markt A 9. Deuromlijsting met kalf (midden-XVIII).
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4. 's Heer Hendrikskinderenstraat (zijstraat in de). Deurkalf en omlijsting
(midden-XVIII).

C. Gevelsteenen (zie g, B. 4 en 42).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rijfelstraat A 40 (1623): St. Sebastiaan.
's Heer Hendrikskinderenstraat D 46 (1634).
Wijngaardstraat A 88 (XVIIA): Vat tusschen A en wereldbol.
Groote Markt C 47 (v. 1700): Vos.
Vlasmarkt A 47 (± 1700): Fuik.
's Heer Hendrikskinderenstraat D 55 (1780): Vaas en druiven; opschrift
verdwenen.

D. Ankers.
Jaarankers in de gevels: 's Heer Hendrikskinderenstraat D 41/42 ((15)89), Lange
Vorststraat C 123 (1589), Lange Kerkstraat C 11 (1591), Korte Vorststraat C 100
(1591, geplaatst als 1519), Ganzepoortstraat C 175 ((16) 19), Rijfelstraat A 40 (1623)
Ganzepoortstraat C 173 ((16)3.) en C 172 (1662), Lange Nieuwstraat B 93 (1660),
achter 's Heer Hendrikskinderenstraat (1661), Keizerstraat D 19 (1664), Oude
Vischmarkt C 257 (16..), Lange Vorststraat C 216 (1)69.); sierankers: Groote Markt
C 65 (XVI d), Adriaanstraat A 61 (XVII).
E. Stoephekken.
Groote Markt 58 en 63 (XVIII B).
F. Stoeppalen.
's Heer Hendrikskinderenstraat hoek Smallegangsbuurt, Korte Kerkstraat A 115,
Kreukelmarkt C 156, Lange Vorst-

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

55
straat, Nieuwstraat D 135 (afwijkend type) en 245 (alle XVII A).
Weststraat: Boerderij Goessche polder, inrijpalen (1775).
Binnenarchitectuur (zie ook B. 14, D. 2 en 4).
Groote Markt. Postkantoor, gothische trapstijl met beeld (XVIa) en huismerk
(waaronder: 1600), en deur (XVIa) overgebracht uit het vroeger ter plaatse staande
kloostergebouw.
SLOT OOSTENDE, 1747 hospitaal, later herberg, kelder (XIV) met kruisgewelven
van drie traveeën met kolommen, zaal met sleutelstukken (XVII A).
Buiten Goes: ALBERTINE HOEVE aan den straatweg naar Bergen-op-Zoom,
jaarankers (1753) en windwijzer met gesmeeden voet.
'T HOF WELGELEGEN A 30 aan den weg naar Abtskerke. Jaarankers (1674) en
eenvoudige deuromlijsting met kalf (XVIII d).

h. Musea.
Het STEDELIJK MUSEUM in het Raadhuis (catalogus c. 1868) bevat o.a:
Plaatselijke oudheden en bouwfragmenten. Zilveren zegelstempels (XV en XVI),
gewichten (waaronder gothische), bodeteeken. Zilveren gilde-schilden der apothekers
(1667), bakkers, brandewijnverkoopers, kleermakers, schippers, schoenmakers (1737),
en smeden. Twee zilveren bekers, afkomstig van de Waalsche kerk (XVII c), keuren:
Middelburg-I- en Joly. Kannetje met zilver beslag (XVII c), keuren: Middelburg-L.
Missaal in gestempeld leeren band (XVI a) en missaal (XVI a). Vaandels.
Wapenschild (ruit) van W.Jz. Codrie, 1616, afkomstig uit de Ned. Herv. Kerk.
Bedstede XVII a. Koperen kroontje, acht-lichts (XVII d). Diverse stoelen (midden
XVIII) en knipsel (1726) door Otto van Voorst.
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Grauw en Langendijk
b. Van het FORT ZANDBERGEN, gesloopt 1820-1826, zijn de grachten en wallen nog
deels bewaard.
e. De R.K. KERK (O.L.V. Hemelvaart), een modern gebouw (1855, vergroot 1914),
bezit:
Zij-altaar opgebouwd uit fragmenten van twee altaren (XVIII b en XVIII d) met
nieuw gepolychromeerd houten beeld van H. Maria met Kind (XVIII b).
Een klok, in 1664 gegoten door F. Hemony te Amsterdam, afkomstig uit het
Landshuis te Middelburg.

's Gravenpolder.
c. Schamppaal 17 A bij de kerk.
d. Zilveren keten (XVII) met vogel (met jaartal 1440) van het St. Sebastiaansgilde.
Gedreven zilveren kroes, 1750, in bezit der schutterij.
e. De NED. HERV. KERK (± 1500) is een baksteenen kruiskerk met ingebouwden
westtoren. Schip van twee traveeën, dwarspand en hooger koor (drie traveeën, thans
recht gesloten). De gevels zijn ± 1874 gecement; de ramen zijn gewijzigd.
Inwendig: houten tongewelf met ribben in den zuidtranseptarm, boven het plafond
in den noordarm en boven het modern gewelf in schip en koor.
De toren is beneden vierkant en boven achtkant, met spitsboognis en korfboog
boven de ingang. De kerk bezit:
Preekstoel (1641), gerestaureerd.
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Modern orgel met kast met fragmenten van een oudere orgelkast (XVIII c).
Eenvoudige heerenbank (XVII) en wand met gothisch paneelwerk (XVI A).
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Zerken met de symbolen der vier evangelisten in de hoeken (1505, 1513 of 1514,
1534), met kelk (1524), met evangelisten en merk (1540), met doodskop (1546/7),
met gegraveerd wapen met reus als wapenhouder (XVI A), met gegraveerd
priesterbeeld (XVI A en latere bijzetting), met afbeelding van een ploeg (1647), zerk
met merk (1610), zerk met blank alliantie-wapen en vier kwartierwapens (XVII c).
Eenvoudig wetsbord (1643).
Twee gegraveerde zilveren bekers met kartelrand en wapen van Sittert en Ockerse,
twee kommen, een schotel en een doopbekken (1787). Keuren: Middelburg, - P beker tusschen Wen L.
Klok, in 1465 gegoten door Jan Seeltman; uurwerk (XVII).
Een hardsteenen doopvont met inschrift (1552) bevindt zich in de verzameling
van het Zeeuwsch Genootschap.
g. Bij A 54 stoeppalen (XVII B).

Grijpskerke.
e. 1. De NED. HERV. KERK (O.L.V.) is een baksteenen gebouw (XIV), met tweeden
(noord) beuk vergroot (XV) en met gebruikmaking van een deel der oude muren
gewijzigd en vergroot in 1770.
Hallenkerk van twee schepen van vier traveeën met beeren tegen de zijgevels. In
het oosten thans recht afgesloten. De derde travee is in 1770 bijgebouwd met een
portaal, met jaartal op het deurkalf. De vensters zijn gewijzigd. De zuidbeuk is in
grooter steen opgetrokken dan de noordbeuk.
Op het dak een open houten vierkant torentje.
Inwendig: De twee schepen zijn thans gescheiden door gedrukte bogen op houten
kolommen (XVIII c) en overdekt door eene vlakke zoldering De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel met boogpaneelen (XVII b).
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Koperen dubbelen lichtarm voor den voorlezer (XVIII).
Oudste zerk: 1598.
Koperen kroon, tweemaal zes-lichts (ë 1700).
Gedenksteen betreffende eene stichting door Floris Cornelisz. van Grijpskerke in
1599.
Vier bekers, drie schotels en een doopbekken van tin (XVIII).
Klok, in 1685 gegoten door Jasper van Erpecom.
2. Ruïne van de KERK te Buttinge aan den straatweg naar Middelburg.
Brok baksteen van den hoek eener kerk met waterlijst en plint.
Inwendig nisje met spitsboog, waaronder een door een rondboog gesloten ruimte
(± 1400).
3. Ruïne van de KERK van Hoogelande, gesticht 1188, bij de hoeve R 190 aan een
zandpad. Van de kerk staan alleen nog de muren van het koor XIV (?) met den
scheidingsmuur van het schip en kleine brokstukken van het verdwenen schip.
Baksteenbouw van eene travee en 3/8-sluiting; vensters alleen in de sluiting. In den
zuidermuur een poortje. De muren zijn opgetrokken in groot formaat baksteen en
aan de buitenzijde voorzien van een plint en een baksteenen waterlijst. De vensters
hebben afgeschuinde profielen. De triomfboog heeft een hooge spitsboogdoorgang.
g. 1. HOEVE WILHELMINA'S OORD (1589) met wandbetimmering en tegeltableau's.
Naast de groote schuur twee steenen wapenleeuwen (Scotte en?) Sierankers met
jaartal; interieur Lod. XV. Geprofileerde deuromlijsting in baksteen met korfboog;
kruiskozijn en spitsboognis.
2. Het HOF RAVESTEIN aan den straatweg naar Middelburg, heeft stoeppalen als
hekposten (XVII A).
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3. HOEVE R 176. Twee stoeppalen (XVII A).
4. HOEVE ZANDVOORT, aan den straatweg B 178 heeft hekposten met twee
wapenleeuwen (Willeboorts en Lampsius) en: Anno 1654.
5: HOEVE LANDZICHT, aan den straatweg naar Middelburg, heeft hardsteenen hekpalen
(midden XVIII).

Groede.
e. 1. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (midden XV, deels herbouwd
1632-1634). Schip met drie beuken, vijf traveeën lang en met 3/8-sluiting van den
middelsten beuk en rechte sluiting der zijbeuken.
De kerk is, behalve den toren, van buiten geheel gepleisterd en de vensters zijn
vernieuwd. Toren (midden-XV), met twee geledingen, beneden vierkant met spitsboog
en twee spitsboognissen, tweede geleding achtkant met galmgaten en onder het
achtkant een boogfries. Houten achtkante spits (XVII A) met windwijzer. Steenen
gewelf in den toren en traptoren in den Z.-W.-hoek. Beeren op de hoeken. Naast den
toren een steen (± 1752). Inwendig: de zuidbeuk, 1618-1808 gebezigd tot Fransche
kerk en ± 1685 afgesloten, is thans bergplaats; het oostelijk deel is tot consistorie
ingericht. De preekkerk wordt gevormd door het schip en den noordbeuk, welke
gescheiden zijn door spitsbogen op kolommen met achtkante kapiteelen. Vlak plafond
(1868). De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (1794) met koperen lezenaar, dubbellicht en
zandlooperhouder.
Zes blakers (XVIII d).
Doophek (1794).
Twee banken met wapen van Cats (XVIII d).
Zerk met twee wapens (1678).
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Fragment van eene gegraveerde zerk (XVI).
Twee koperen kronen, tweemaal acht-lichts met schildjes (XVIII b).
Vier psalmborden (1794), waarvan twee aan den preekstoel, en een (midden XVIII).
Klok, in 1742 gegoten door Ciprianus Crans Jansz. te Amsterdam.
Slotplaat aan den toren (XVII).
Eikenhouten tafel (XVII).
2. De LUTHERSCHE KERK, A 12, eene onbelangrijke zaalkerk, bezit:
Eikenhouten preekstoel (± 1800), geverfd.
Twee koperen lezenaars, aan den preekstoel en voor den voorlezer (midden-XVIII).
Twee koperen kronen, zes-lichts (XVIII B).
Verguld zilveren avondmaalsbeker met deksel (1744).
Zilveren broodschaal op voet, geschenk van Diederick Garlach en Johanna van
der Aa (1744).
Tinnen doopschaal (XVIII).
Vóór de kerk twee stoeppalen XVII B.
3. De R.K. KERK, een modern gebouw, bezit:
Verguld zilveren ciborie met opgelegd ornament (XVIII B).
Gedreven zilveren godslamp met caryatiden Lod. XV (midden-XVIII).
g. I. Molenstraat A 36. Trapgevel met overhoekschen toppilaster (1683).
2. Markt A 266. Eenvoudige gevel met togen (XVII d).
3. Drie stoeppalen (XVIII A) voor nos. 148-150.
Houten STANDAARDMOLEN (XVII; op een balk het jaartal 1655)
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Steenen MOLEN met steen: Wapen van Zeeland (XVIII c).
Buiten het dorp de CATS HOEVE W 164. Tuitgevel met overhoekschen toppilaster
(1614). Steen met jaartal, twee fraaie sierankers en vijf staafankers.

Haamstede.
Haamstede.
b. Verdedigingswerken.
(XIV), verbrand 1525, herbouwd 1608 of 1609, uitgebreid
1679-1681, gerestaureerd 1888, ligt in eene gracht met steenen boogbrug. Van den
ouden bouw staan nog de kelders met tongewelf en de onderstukken van de twee
torens; de rest is grootendeels XVII a en XVII c vernieuwd.
Van de vierkante torens heeft de linksche eene vierkante en de rechtsche een
achtkante spits.
Inwendig: twee schoorsteenbetimmeringen met Lod. XV spiegel en
schoorsteenstukje (XVIII B).
Kamer met op doek geschilderd behang (XVIII).
Toegangspoort aan de brug van baksteen en zandsteen, met wapen van Haamstede
(XVII c, ingezakt 1921). Hek met posten met wapens aan de straat.
In den slottuin twee looden vazen (XVIII a) op Lod. XV voetstukken en een muur
van de achtergracht met duivengaten.
In het slot rouwborden van A.W. Hooft (1721), Iman Mogge (1737), Maria Jacoba
Mogge (1756), Willem Ferdinand Mogge (1769), Maria Agatha van Collen (1784)
en J.W.C. van Kretschmar (1788) uit de kerk, en verschillende gesneden houten
familiewapens.
SLOT HAAMSTEDE

e. Kerkelijke gebouwen.
De NED. HERV. KERK (Johannes de Dooper), afgebrand ± 1500
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en herbouwd XVI a is een baksteenen kruiskerk, zonder koor met open dakruiter op
de kruising.
Westfront met steenen poortje met korfboog en groot gedicht spitsboogvenster.
Schip en dwarspand van baksteen met zandsteenen hoekblokken in de beeren.
Schip van vijf traveeën (de vijfde smaller), van de zijbeuken gescheiden door
spitsbogen op kolommen met dubbele bladrand-kapiteelen en achtkant basement;
blinde nissen boven de bogen en spitsboogfries onder het dak. Het schip is overdekt
door een houten tongewelf met de spanten in zicht en met geprofileerde ribben, in
de zijbeuken zijn halve tongewelven. In de tweede travee twee poortjes, waarvan het
noordelijke is gedicht en het zuidelijke eene deur heeft met gothische hangen.
Het schip is van het dwarspand gescheiden door een beschilderd schot (XIX a).
Dwarspand met hooge gedichte vensters in de N. en O. zijde, bekapping als in het
schip. De hoekpilasters aan het schip bestaan uit een vierkant met vier halve
kolommen; die aan de koorzijde zijn niet afgewerkt.
Het dwarspand is aan de oostzijde door een muur afgesloten, waarin aan de
buitenzijde een steentje met: 1605. In de basementen der muren aan de zuidzijde
lijsten van tufsteen, afkomstig van de vroegere kerk.
Van het niet opgetrokken koor zijn in de als beeren geplaatste aanzetsels der
koormuren aan de noordzijde een doorgang en aan de zuidzijde eene piscina. De
kerk bezit:
Voetstuk van een doopvont (XVI A) als voetstuk van den preekstoel; een stuk van
de kuip ligt bij de Brouwerij.
Preekstoel (XVII c) met koperen lezenaar (XVII B). Eenvoudig doophek (XVII
d) met kaarsenhouder voor den voorlezer (XVIII a).
Heerenbank (XVIII c) met alliantie-wapen (Mogge en v.d. Lek), en twee banken
(XVII c).
Oudste zerk: 1645.
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Drie koperen kronen (± 1700).
Rouwborden (1720 en z.j. in het dwarspand).
Vier gegraveerde zilveren bekers (XVII b).
Twee zilveren kannen (XIX a).
Twee klokken, een in 1532 gegoten door J. Waghevens, met medaillon (H. Maagd)
en eene in 1532 (?) gegoten door Jan van den Ghein met twee medaillons (H.
Avondmaalen H. Maagd).
Bolpoottafel in de consistoriekamer (XVII b).

f. Gebouwen van liefdadigheid.
Het NIEUWE GASTHUIS (1755), thans ingericht tot particuliere woningen, heeft twee
steenen met jaartal en jaarankers.

g. Particuliere gebouwen.
1. HET ANKER. Trapgevel met jaarankers (1617). Hierin worden bewaard een
sleutelstuk uit Brouwershaven (XVI) en een kroontje uit Putten (XVII), en is herplaatst
een houten tuinpoortje uit Zierikzee met twee wapens (midden-XVII).
2. Brink 110. Trapgevel (1658) met toppilaster in gele en roode baksteen; zijgevel
met steen (leeuw) en kopje. Jaarankers. Inwendig: Beschilderd behang (XVIII A).
In de schuur een leeuwtje met schild en een kopje (± 1675).
3. Weststraat 96 (DE BROUWERIJ). Vroegere trapgevel (± 1675) van gele en roode
steen met ankers en een jaaranker gewijzigd (XVIII A). Zoldering met kinderbalken.
Schoorsteen en bedstede-betimmering (XVIII A). Deuromlijsting met gesneden deur
en bovenlicht, dakvensters met zijstukken (XVIII B).
4. Brink 8. Eenvoudig deurkalf (XVIII B); voor de stoep twee kogels in bergsteen.
5. Weststraat 100. Twee beschilderde kamers (± 1800), waarvan eene met
beschilderd zeildoek.
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h. In particulier bezit bij den Heer Bolle:
Zilveren kroes gegraveerd met voorstelling en opschrift betreffende het nemen
van een Franschen kaper in 1709. Keuren: Zierikzee, hoefijzer N en Z.

Koukerke.
a. Eenige laat-gothische voorwerpen (± 1500) opgegraven bij den toren zijn in het
bezit van den Heer Hubregtse te Haamstede.
e. Toren (z.g. Plompe toren XV b), van baksteen, drie geledingen, vierkant overgaand
in achtkant, waaronder een boogfries. Ingangspoortje met bijna-rondboog, aan de
oostzijde en inwendig steenen spiltrap en aanzet van een steenen gewelf. Dak en
spits ontbreken.

's Heer Abtskerke.
c. De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper), is een baksteenen kruiskerk, reeds
in 1208 vermeld, met vrijstaanden westtoren, schip (XV c) van drie traveeën met
steunbeeren; twee deuren aan N.- en Z.-zijde en rond venster boven elke deur,
overigens spitsboogvensters. De zuidzijde is nieuw bekleed. Tandlijst langs schip
en dwarsbeuk. Het schip is overdekt met een houten tongewelf, waarvan de
geprofileerde spanten met rozetten deels beschilderd zijn. Lage transeptarmen (XVI
b); de noordarm met modern venster en plafond, de zuidarm met gedicht raam.
Koor met beeren, twee traveeën en 3/8-sluiting, van schip en transept afgesloten
door een spitsboog.
Toren (XV a), vijf geledingen met spitsboognissen en fries, hoekbeeren met
spitsboognis en achtkanten traptoren in den N.-O. beer. Geprofileerde segmentboog
boven den ingang en hierboven een spitsboogvenster. In den toren kruisgewelf (ge-
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broken) met in doorsnede ronde ribben op kopjes als draagsteenen en in de N.- en
Z.-muren spaarnissen met drie spitsbogen en hierin spitsboognis met driepasvulling.
Oud kruis. De kerk bezit:
Preekstoel met boogpaneelen (XVII b, gerestaureerd), op hardsteenen voet van
een doopvont (XVI b).
Drie zerken met de symbolen der evangelisten in de hoeken: met kelk (1543), met
wapen van Danckert Tonissen (1551) en zerk midden-XVI. Twee bekers, twee borden,
een schotel en een doopbekken van tin (XVIII d).
Twee klokken, waarvan een in 1525 gegoten door Peter Waghevens uit Mechelen,
met vier medaillons, en een in 1743 door Cyprianus Crans Jansz. uit Amsterdam.
De klok van 1525 is afkomstig uit den in 1840 afgebroken toren van Eversdijk. Vóór
1840 was er nog een klok, in 1544 gegoten door Cornelius Waghevens met zes
heiligenbeelden. Uurwerk (XVII).
g. HOEVE met ankers (17.8).

's Heer Arendskerke.
's Heer Arendskerke.
c. Bij het kerkplein SCHAMPPAAL (XVII B).
e. De NED. HERV. KERK (H. Petrus) is een baksteenen gebouw en bestaat uit een
schip en eenen westtoren (beide midden-XV). De kerk is in 1906 gerestaureerd door
J. Verheul Dzn. Het koor is ± 1859 afgebroken en vervangen door eene moderne
consistoriekamer.
Het van bergsteen opgetrokken schip heeft vier traveeën met rondloopende
waterlijst, toegangen in de traveeën naast den toren, steunbeeren en geprofileerde
spitsboogvensters. Van het koor is de triumfboog nog zichtbaar. Het schip is overdekt
door een aangespitst houten tongewelf, waarvan de ribben op gebeeldhouwde
draagsteentjes rusten (deels oorspronkelijk, deels modern).
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In den oostwand een gesneden deur met kozijn (midden-XVII).
De vrijstaande westtoren is van baksteen, vier geledingen met geprofileerde nissen,
galmgaten en hoekbeeren, die boven de vierde geleding in een achtkant overgaan en
door eene dichtgemetselde balustrade zijn verbonden. Boven de vierde geleding van
den toren is eene overkraging als overgang tot een achtkant; achtkante spits.
Aan de westzijde van den toren is een hooge geprofileerde deurnis, spitsboog met
kruisbloem. In den Z.-O. beer een achtkante traptoren met gemetselde wenteltrap.
In den toren een steenen kruisgewelf met afgeplatte ribben. De kerk bezit:
Preekstoel met boogpaneelen (1649).
Doophek (XVII A).
Twee koperen dubbele blakers aan den preekstoel en op het doophek
(midden-XVII).
Geschilderd tekstbord (midden-XVII, gerestaureerd 1906).
Banken met paneelwerk (± 1500).
Overhuifde heerenbanken met paneelwerk, wapen en voorbank (1650), en moderne
bank met wapen van Baarsdorp en jaartal (1739).
Zerken, deels uit de in 1880 afgebroken kerk van Baarsdorp met de vier
evangelisten en doodskop, kleine zerk (1515), twee met vier evangelisten in de hoeken
en gegraveerd priesterbeeld (1521), zerk met wapen en zerk met vier evangelisten
(1490), deels bedekt, zerk met merk (1656).
Koperen acht-lichtskroon (XVII B), bekroond met gegraveerden dubbelen arend.
De bovenkrullen ontbreken.
Twee psalmbordjes (midden-XVIII).
Twee zilveren bekers (1679) met gegraveerd wapen van Middelburg. Keuren:
Middelburg en Q.
Zilveren doopbekken (1767). Keuren: Middelburg, Den C.B.
Een tinnen schotel en twee tinnen borden (XVIII).
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Twee klokken, waarvan een gegoten door Thomas Both (1591) en een door N. Huaert
te Antwerpen (1791).
Uurwerk (XVII).
Op een der klokstoelen staat ingesneden: 1818.
Renaissance bankje (XVII).

's Heer Hendrikskinderen.
e. De NED. HERV. KERK is een modern gebouw (1805) met ouden toren, thans van
twee geledingen (midden-XV), oorspronkelijk hooger blijkens den doodloopenden
achtkanten traptoren. Later verhoogd met achtkant en achtkante spits. Boven de
tweede geleding eene balustrade met potten (XVII).
Eerste geleding met gedicht spitsboograam, waaronder eene ingang met korfboog,
waarboven twee nisjes; tweede geleding met galmgaten.
In den toren een steenen kruisgewelf met afgeschuinde ribben en blinde
spitsboognissen met driepasvulling.
In de spitsboog-opening, die toren en kerk verbindt, een houten schot, waarop
grisaille-versiering met spreuk (XVII d).
Aan de kerk een verlaatbak (1806) en eene aan de oostzijde aangebouwde
consistoriekamer met 3/8-sluiting (1805). De kerk bezit:
Eiken preekstoel met boogpaneelen (XVII B), geverfd, met koperen arm met
tweelichts-blaker, doopbekkenhouder en zandlooperhouder met zandlooper (alles
XVII B).
Op den zetel van den predikant een geborduurd zijden kussen met wapen van
Holland (leeuw in tuin: 1739).
Heerenbank met vernieuwd wapen van De Perponcher - Sedlnitsky en Watervliet
(XVII B), gerestaureerd.
Twee gegraveerde zilveren bekers met bloemversiering en wapen (XVII b). Keuren:
Middelburg, R en staande leeuw.
Tinnen doopbekken met parelrand en tinnen kan, beide door C.F. Walker te
Amsterdam (XIX a).
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Klok, in 1579 gegoten door Adriaan Stylaert, met drie medaillons.

Nieuwdorp.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Klok, gegoten door Gilles van de Gilde uit Middelburg (1710), afkomstig uit 's
Heer Abtskerke.
HOEVE BRUNSWIJK: hekposten 1801.
Houten MOLEN, model XVIII.

Wissekerke.
Op de plaats van de in 1807 afgebroken kerk en den XIX d afgebroken toren liggen
vier zerken:
Met vier evangelisten in de hoeken en gegraveerd priesterbeeld (1513), de zerk is
geteekend M E Per; met vier evangelisten in de hoeken en een kelk in een
driepasornament (1544); met kelk en engel met wapen (1555); met alliantiewapen
(1633 en 1648).

's Heerenhoek.
e. 1. De NED. HERV. KERK, een modern gebouw (1833), bezit: Preekstoel met
boogpaneelen (1674).
Koperen kroon, zes-lichts (XVIII a).
Twee bekers, twee borden en een schotel van tin (XVIII).
Klok, in 1734 gegoten te Amsterdam.
2. De R.K. KERK (H. Willebrordus, 1870) bezit:
Communiebank (XVII d), ingekort (fragment in het Bisschoppelijk museum te
Haarlem No. 303).
Preekstoel (± 1740) met beelden, samengesteld uit fragmenten van eene galerij of
van een koorhek.
Eikenhouten beeld van O.L.V. met engelen, Vlaamsch
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(XVIII A), beeld (David), reliëf (Engelbewaarder met kind).
Altaarstuk (1818) door F. de Braeckeleer, in moderne lijst.
Houten tabernakel (1670 à 1680).
Gedreven zilveren monstrans met vierheiligenbeeldjes (XVIIc).
Gedreven zilveren monstrans (XVIII a).
Twee zilveren ampullen met gegraveerd opschrift (1744).
Zilveren schenkblad, met gegraveerd St. Blasius-beeld (1788).
Klok, in 1670 gegoten door Michael Burgerhuys.
Geschilderd voorzetsel (XVIII c, fragment).
Afbeelding der oude kerk, teekening (XIX A).
In het Bisschoppelijk museum te Haarlem bevinden zich twee gesneden houten
engeltjes (XVIII), een bronzen kandelaar (XVII B), een Rituale Romanum in
geborduurden band (1779) en een koperen wierookvat (± 1800).
g. Gevels met ankers: A 163 (± 1700) en B 18 (1740).
Hekposten (XVIII d) aan de HOFSTEDEN de OUDEKAMER B 35 (1788),
CLARENSTEYN en GROENE HOFSTEDE.
Houten STANDAARDMOLEN (stijl XVII B).
In de dorpsherberg twee gesneden paneelen in eene deur (XVIII c).

Heinkenszand.
d. Twee schutterskragen uit Heinkenszand (1699 en XVII?) bevinden zich in de
verzameling van het Zeeuwsch Genootschap, Cat. No. 285 en 286.
e. De NED. HERV. KERK (H. Blasius), in 1455 tot parochiekerk verheven, is in 1843
afgebroken. De moderne kerk (1844) bezit:
Preekstoel (± 1700).
Koperen lezenaar, voorlezerslezenaar en doopbekkenhouder (± 1700).
Fragment van eene bank (XVII A) met drie koperen lichtarmen (± 1700).
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Grafmonument voor Mr. Isaack Hurgronje (1776) en Johanna van Dishoek (1766)
door J. Camhout te Middelburg.
Grafmonument (gerestaureerd) met wapen van Cornelis de Perponcher - Sedlnitzky
(± 1736) en dood met zeis. Een gedeelte van dit monument bevindt zich in de
verzameling van het Zeeuwsch Genootschap no. 793.
Twee koperen lichtkronen, zes-lichts, met drie schildjes door Johannes Speght te
Rotterdam (1728).
Twee zilveren bekers (1641) met gegraveerd wapen van Heinkenszand en
arabesken. Keuren: Middelburg, A en kruis.
Twee kannen, een schotel en twee borden van tin (XVIII).
Klok, in 1649 te Heinkenszand gegoten door Franschoys Fievelt uit Antwerpen.
De R.K. KERK (1816, vergroot 1836) bezit:
Houten Mariabeeld (XVII).
Schilderij: de Opstanding (XVII B).
Gedreven verguld zilveren kelk (XVIII A), tijdelijk in bruikleen gegeven aan het
Seminarie te Warmond.
Koperen wierookvat en scheepje (XVII d).

Hengstdijk.
e. De R.K. KERK (H. Catharina) is een modern gebouw (1893) en bezit:
Ten deele vergulden zilveren monstrans met geslagen engelen en symbolen en
verguld zilveren stralenkrans (XVIII A). Op den voet kopjes en medaillons.
Schilderij (XVII b): Aanbidding door de Drie Koningen, door C. de Vos.
Houten beelden: Christuskindje (midden-XVIII), geverfd, vrouwelijke heilige
(XVIII A) en bisschop (XVIII A), in de sacristie.
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Twee houten engelen: troondragers (midden-XVIII) geverfd, in de catechismuskamer.
Koperen kaarsenhanger (XVIII A).
In de pastorie een beschilderd rederijkersbord (1766) in ruitvorm.

Hoedekenskerke.
e. Van de NED. HERV. KERK, een baksteenen gebouw (XV A), waarvan schip en toren
c. 1850 zijn afgebroken, staan thans nog het koor en de N. dwarsarm. Koor met drie
traveeën en 5/10-sluiting, met vensters alleen in de derde travee en in de sluiting.
Geheel gepleisterde zware steunbeeren, modern torentje op den westmuur. De kerk
bezit:
Schot achter de preekstoel, paneelwerk (XVII b).
Doophek (XVII b).
Oudste zerk (1449) met wapen; zerk (1462) met gebeeldhouwden en gegraveerden
ridder, Willem de Vriese van Oostende, met een hazenwind aan de voeten, tusschen
helm en handschoenen, vier wapens en de vier evangelisten in de hoeken; zerk (1487)
met beeld van broeder Claes Janssone Lenke van de observanten te Hulst; zerk (1493)
met beeld van pastoor Jacob Adriaensz. Landmeter Zone; zerk (XV A) met gegraveerd
monniksbeeld; zerken met de vier evangelisten in de hoeken (1480, 1485 met
driepas-versiering in het midden, 1490 met wapen, 1518 met kelk, 1522 met kelk,
drie XVI A, 1558 met kelk, fragment met wapen 1520 (?)); zerkje met gegraveerd
schip (1531); zerkje met gegraveerden ploeg (1545); zerk met de vier evangelisten
in de hoeken (1561 met bijzetting 1591) in 1608 overgebracht uit de kerk te
Vinningen.
Twee koperen kronen (XVII c), nu drie-lichts, en elf losse armen.
Zilveren beker, gegraveerd met het dorpswapen (1696). Keur: Hollandsche leeuw
(XVII c).
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Beker, kan, schotel en twee borden van tin (XVIII d).
Klok, in 1792 gegoten door J.J. Huaert te Antwerpen.
Uurwerk (XVIII).
Oud ijzeren kerkkruis (XV).
g. 1. A 35 jaarankers (1660).

Kwadendamme.
e. De R.K. KERK bezit een verguld zilveren kelk (XIX a).

Hoek.
De NED. HERV. KERK is een modern gebouw (1900) en bezit:
Eikenhouten preekstoel (± 1760).
Zerken met wapen (1615, 1675 en 1714).
Tinwerk (XVIII d).
De klok (1503) is overgebracht naar Axel.

Hontenisse.
Groenendijk.
e. De R.K. KERK (H. Martinus), een modern gebouw (± 1890), bezit:
Eikenhouten beeld, H H. Anna en Maria, geverfd (± 1750).
Houten beeldje, H. Albertus, met zilveren staf (midden XVIII), op console
(midden-XVIII). Groot eikenhouten beeld: H. Ambrosius, geverfd (± 1750), in de
pastorie.
Zes verguld koperen kandelaars (XVIII d).
Gesmeed ijzeren kaarsenstandaard (XVII a).
Gedreven verguld zilveren kelk (1628, geschenk van Aneken Allemans).
g. Vierkante houten STANDAARDMOLEN (type XVII).

Kloosterzande.
d. Het ST. SEBASTIAANSGILDE bezit:
Zilveren halskraag met Bourgondischen vuursteen (XVIII a)

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

73
met hieraan hangend gedreven zilveren schild met gegraveerd wapen van de Beaufort
(1724); insigne met geschilderd wapen van Oranje (XVII b) en kleinen vogel van
verguld zilver, gegraveerd (XVII a?).
Gedreven en gegraveerden zilveren beker met deksel (XVIIIb).
e. De NED. HERV. KERK, oorspronkelijk kapel (± 1400) van het klooster te Zande,
behoorende tot de abdij van Duinen. Volgens een bericht van den abt van 18 Maart
1610 was de kerk toen eene ruïne en was alleen het koor nog gaaf. Het schip is
1609-1614 grootendeels herbouwd met gebruikmaking van de overblijfsels van den
ouden bouw en waarschijnlijk is toen aan de zuidzijde eene kapel, thans
consistoriekamer, aangebouwd met 3/8-gesloten koor. De kapel werd in 1648 aan
de Hervormden afgestaan.
De kerk is grootendeels gebouwd van groot formaat baksteen. Koor en schip
vormen een doorloopend pand, waarvan de meest westelijke travee als portaal is
afgescheiden. Het schip heeft smalle vensters met kraal-profiel, deels door rondbogen
gesloten en deels door spitsbogen. Enkele vensters bij het koor hebben nog een om
de vensters doorloopende lijst. De vensters zijn aan de noord- en aan de zuidzijde
niet gelijkmatig over den muur verdeeld.
Het koor (± 1400) is recht gesloten en aan den oostmuur versterkt met hoekbeeren
en een later (XVII a) aangebrachten middenbeer. De oostmuur heeft beneden vier,
en daarboven acht rondboogvensters met kraalprofiel en omloopende lijst. Hierboven
een rond venster in den top.
In den westmuur (XVII a) is een ingang met geprofileerden rondboog en hierboven
een spitsboograam, waaronder een waterlijst. De gevel is versterkt door vier
steunbeeren met twee versnijdingen. In den westgevel zijn vier jaarankers (1609)
aangebracht.
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In de eerste travee noordzijde is een ingang met rondboog, deurbeslag en slot en
hierboven een dichtgemetseld beeldnisje. Hiernaast een ijzeren kruisanker (XVII a).
Inwendig: Later aangebrachte vlakke zoldering met hierboven spoor van
oorspronkelijk houten tongewelf. De kerk bezit:
Altaarsteen van roode kalksteen (XV), thans bij den ingang als zerk.
Preekstoel (XVII A).
Doophek (XVII A).
Kroonlijst der banken uit fragmenten samengesteld (XVII A).
Zerk met gebeeldhouwd beeld van Petrus en merk in medaillon (1622 en 1593),
gegraveerde en gebeeldhouwde zerk met engel en doodsemblemen (1626) en andere
zerken (XVII, 1628, 1689).
Grafbord (1702 en 1713) met bijbehoorend gesneden wapen.
Eenvoudig tinwerk (XVIII).
Klok, gegoten in 1827.
g. 1. Huis met jaarankers (1699).
2. In den gevel van een modern huisje bij Huis te Zande zijn drie ankers (XVII)
ingemetseld en in den stal en bijbehoorende muren:
twee fragmenten van de tombe van Jan van Ghistelles, afkomstig uit de kerk te
Zuiddorpe (1432), voorstuk met drie, en zijstuk met vier figuren met wapenschild
en nisjes.
wapensteen (XVIII c) van de Generaliteit met spreuk.
steenen wapenleeuwtje (1720).
In den tuin staat een achtkante kuip van een doopvont van het klooster te Zande
(XVI A).
De in het thans afgebroken rentmeestershuis vroeger aanwezige portretten van
Oranjevorsten zijn overgebracht naar het Rijksmuseum te Amsterdam.
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Lamswaarde.
De moderne R.K. KERK uit 1874 (H. Cornelius), bezit:
Acht verzilverde kandelaars (XVIII B).
Rood fluweelen kazuifel met kruis in verhoogd borduurwerk (XVIII B).

Hoofdplaat.
e. 1. NED. HERV. KERK (1783). Gepleisterd vierkant baksteenen gebouw met vierkant
houten torentje op het dak. Ingangspoort met hoofdgestel met stichtingssteen. De
kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII d), vierkant, met houten lezenaarhouder en koperen
doopbekkenhouder.
Vier bekers, drie schotels, doopbekken en twee collecteschalen van tin (XVIII d).
Klok, in 1733 gegoten door Fritsen te Amsterdam.
Oud uurwerk.
2. De R.K. KERK (H. Eligius), is een modern gebouw (± 1860) en bezit:
Zilveren kelk (XVIII B).
Zilveren blaadje met ampullen (XVIII d). Keur: D onder ruit.
Koperen blaadje (XVIII d).
Twee zilveren kroontjes (XVIII B).
Twee kandelaars (XVIII d).
g. A 79. Versierd deurkalf (± 1780).
Houten STANDAARDMOLEN (1780).
Op den weg naar Breskens: HOEVE DE SASPUT, met jaarankers (1782).
In de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (No. 305) bevindt
zich een verguld zilveren beker van de bedijking (1780).
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Hulst.
b. Verdedigingswerken.
1. WALLEN (1618) nog geheel met de grachten behouden.
2. BAGIJNEPOORT (1704). Baksteenen gebouw met rechten waldoorgang met halfrond
gewelf. Aan de landzijde is op de hardsteenen architraaf een opschrift ingebeiteld
met het stichtingsjaar.
3. DUBBELE POORT (1771). Baksteenen gebouw met gebogen waldoorgang met
halfrond gewelf. Aan de landzijde eene cartouche met het jaartal.
4. GENTSCHE POORT (1780). Baksteenen gebouw met gebogen waldoorgang met
halfrond gewelf. Aan de landzijde front met dubbele hardsteenen pilasters en
hoofdgestel, waarboven een gemetselde attiek, bekroond door een hardsteenen wapen
der Generaliteit tusschen wapentropeeën. Op de hoeken boven de pilasters hardsteenen
wapentropeeën. Aan de stadszijde sluitsteen met jaartal in den poortboog.
5. Van de na 1795 geslechte FORTEN buiten Hulst zijn de grachten en de wallen van
de MOERSCHANS nog deels bewaard.

c. Pompen, enz.
1. Gentsche poort. Hardsteenen POMP (XVIII c).
2. Steenstraat bij A 13. Hardsteenen ingemetselde POMP met wapen van Holland
(XVIII c).
3. Stoeppaal: Groote Bagijnenstraat C 229 (XVII A).

d. Wereldlijke openbare gebouwen.
1. LANDSHUIS, Steenstraat B 79 (1655 uitwendig geheel verbouwd XVIII b), thans
Kantongerecht en Marechaussee-
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kazerne. Baksteenen gebouw van zeven vensters breed, waarvan drie in het
vooruitgemetseld middenstuk, onder een breede houten kroonlijst met gesneden
consoles. Op het dak een achtkant torentje met koepel en klok. Voor het midden van
den gevel een hardsteenen bordes met zijtrappen, vier hardsteenen pilasters en een
ijzeren hek, leidende naar de dubbele deur met hardsteenen omlijsting en gebogen
kalf, waarboven eene groote hardsteenen cartouche met de wapens van de Generaliteit
en Hulst. Boven de deur een hardsteenen balcon met ijzeren hek en eene houten
omlijsting van het middenvenster. Naast den ingang twee ijzeren lantaarnijzers met
de oude lantaarns.
Inwendig: in de benedenzaal rechts, thans Kantongerecht, een schouw met grijs
marmeren kolommen, waarboven een houten hoofdgestel en een houten bovenstuk
met hoekzuiltjes; in dit bovenstuk een schilderij op doek, allegorie van het recht
(Deut. IX: 16) door J. Jordaens (1663). Aan de zijkanten geschilderde allegorieën.
In de bovenzaal rechts, met moerbinten en kinderbalkjes, thans door schotten in
vertrekken verdeeld, eene schouw met terracotta kolommen en een gebogen houten
hoofdgestel (XVIIc).
In den toren een klok, in 1643 gegoten door Johannes Burgerhuys, met uurwerk
(XVII) en in den tuin een hardsteenen pomp (XVIII b).
2. RAADHUIS, aan de Groote Markt (1455, verbrand 1484 en herbouwd 1528-1534),
in 1830-1839 kazerne en hersteld 1844-1846. Van den toren (1539) is de lantaarn
afgebroken in 1806. Natuursteenen voorpui van twee verdiepingen, 1528-1534, met
eenvoudigen benedeningang (XIX b) en hoofdingang met deuromlijsting (XIX b)
op een hardsteenen bordes, met moderne ijzeren leuning, waartegen drie groote
hardsteenen wapens (± 1666) van Zeeland (gemerkt A W), Oranje en de Generaliteit
(het laatste in een krans van hulstbladeren), af-
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komstig van den omgang van den kerktoren.
Bij den hoofdgevel aansluitende toren (1532) van natuursteen van ééne geleding,
met consoles voor de (verdwenen) balustrade, en achtkanten bovenbouw (XIX a),
de eerste geleding in baksteen met Ionische pilasters, de tweede en derde van hout,
bekroond door een windwijzer (met dubbelen adelaar onder kroon).
Zijvleugel links van baksteen met zandsteenen banden; de top gewijzigd. In den
gevel een dichtgemetselde poort.
Aan de rechterzijde, tegen den toren, is de Vleeschhal, later Waag, aangebouwd
van natuursteen, ééne verdieping hoog en door een schuinoploopenden muur met
den toren verbonden. Poort met rondboog en geprofileerden toog, rustende op kleine
draagsteenen (XVI b).
Tegen het Waaggebouw is een groote, geschonden, hardsteenen wapensteen van
Vlaanderen geplaatst, overeenkomende met de wapensteenen in het bordes.
Inwendig: in de raadzaal portretten van Prins Maurits, op paneel (XVII A) door
Mierevelt?, Graaf Hendrik van Nassau Siegen († 1641), op doek (op den achtergrond
gezicht op de stad), Hollandsche school ± 1640, Jacob van der Meer van Berendrecht
(† 1661), Hollandsche school, op doek, René van Chalons, copie XVII naar portret
XVI d, op paneel, Prins Willem II, (1626-1650), jeugdportret door G. Honthorst?,
Philips Willem graaf van Buren, op paneel door Mierevelt? en gezicht op Hulst door
Cornelis de Vos uit Hulst (1628), op doek.
In de secretarie geschilderde ijzeren kist met slotwerk (XVII c) op houten
geschilderden schamel (midden XVII).
Schilderij: H. Sebastiaan op doek (XVII B), als schoorsteenstuk, Vlaamsche school,
waarschijnlijk copie.
In de benedenzaal kaart van Hulsterambacht door D.W.C. Hattinga (1767) en kaart
door D.W.C. Hattinga (1767), naar
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eene kaart door H. Pierssens uit 1679.
Klokje, in 1648 gegoten door Johannes Burgerhuys, afkomstig van het Landshuis.
In den toren (1532) een kamer met steenen stergewelf met druipers. De ribben
rusten op opengewerkte druipers. Hierin het archief en eenige oudheden: brandijzer
(XVII); merktang (XVI), kaart door W.T. Hattinga (1760) en twee hellebaarden
(XVII).
3. DOELENS. Een zilveren keten van negen schalmen met gothisch krulwerk met
vogel (XVI) en negen schilden (XVII B) van den St. Joris doelen en een verguld
zilveren keten met vogel (XVII B), bevinden zich in het Nederlandsch museum te
Amsterdam (cat. nos. 57 A en B).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De H. WILLEBRORDUSKERK, Groote Markt, simultaankerk, wordt het eerst vermeld
als kapel in 1108 en als kerk in 1270. Zij is na den brand in 1468 herbouwd en door
branden geteisterd in 1562, 1663 en 1876 (toren afgebrand). Nieuw koor met
binnensten kooromgang door Mr. Everaert van Antwerpen en Reynier van Ympeghen
(1462), gewijd 1474; schip herbouwd (1481-1482) met thans grootendeels verdwenen
westportaal (1482-1484) door Mattheus Keldermans, bijgestaan door Mr. Herman
(de Waghemakere uit Antwerpen). Na 1515 is het koor vergroot door aanbouw van
kapellen.
In 1515-1517 leidt Mr. Dominicus (de zoon van Herman de Waghemakere) het
werk van twee kapellen en in 1529/1530 zijn zes kapellen aangebouwd. Den 7 Maart
1530 zijn de drie schepen verhoogd onder Mr. W. van Zassen. De toren is herbouwd
na den brand van 1562 volgens het ontwerp van Jaspar den timmerman van Antwerpen
en de thans verdwenen steenen spits was gebouwd door Bernardus Maas uit Aalst
(1666);
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voor de hiervan afkomstige wapens zie bij d 2. De in 1876 verbrande toren is
1876-1878 vernieuwd door P.J.H. Cuypers.
De kerk kwam in 1645 aan de Hervormden en in 1806 werd het koor met het
dwarspand en de zuidelijke kapel van het schip aan de Katholieken afgestaan. Zij is
thans nog als simultaankerk in gebruik.
De kerk is een baksteenen gebouw, bekleed met bergsteen en bestaat uit een schip
vanzes traveeën met zijbeuken en twee tegen de transeptarmen aangebouwde kapellen,
een dwarsbeuk en een koor van drie traveeën en 5/8-sluiting, met dubbele zijbeuken
en een kooromgang met drie 5/8-gesloten kapellen (XVI b). De steunbeeren zijn in
den buitensten zijbeuk geplaatst. De buitenste zijbeuk van het koor was oorspronkelijk
van het dwarspand gescheiden. De rechthoekige kapellen terzijde van het koor zijn
gewijzigd. De oude toestand blijkt uit de doorgebroken muurvakken tusschen koor
en dwarspand en uit eenen plattegrond der kerk door W.T. Hattinga (1760) in het
gemeentearchief. Aangebouwde sacristie, aan de noordzijde van het koor, waarboven
zangkoor en toren op het vieringkruis.
Uitwendig. Schip van zes breede traveeën met breede spitsboogvensters, minder
spits dan in het koor en transept, met aanzetten van luchtbogen tusschen de vensters.
Westfront met resten van het portaal, waarvan alleen de geschonden achterwand
behouden is; de rest is in 1841 afgebroken. De achterwand vertoont een geprofileerden
rondboog met vier tot den dorpel boven den doorgang doorgetrokken stijlen en
maaswerk in de hoekvelden. Onder den dorpel een geprofileerde door een halven
rondboog gesloten doorgang tusschen twee nissen met maaswerk.
Boven het portaal een spitsboogvenster, van den top gescheiden door eene
waterlijst, waarin eene console voor een pinakel
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van een ontworpen balustrade.
In den top drie en daarboven een rondbogig gesloten venster met maaswerk. De
beeren aan het front zijn tot in den top doorgevoerd en eindigen daar in overhoeksche
pinakels. Dergelijke pinakels zijn aangebracht op den top en in het midden van de
met hogels versierde schuine gevellijn en deze zijn tot in den topgevel doorgetrokken.
De gevels voor de zijbeuken hebben elk een hoog spitsboogvenster tusschen twee
waterlijsten en daarboven een klein venster. Deze gevels loopen van de zijmuren der
zijbeuken schuin op tot de beeren naast het middenfront.
De gevel herinnert aan de gevels der dwarsbeuken van de St. Pancraskerk te Leiden
en de St. Magdalenakerk te Goes.
In den doorgang: oude deuren met cassettenversiering.
De voorgevels van de dwarsbeuken hebben een hoog spitsboogvenster, waaronder
een eenvoudigen ingang uit 1806.
Het koor heeft eene doorloopende plint en een waterlijst onder de met maaswerk
voorziene spitsboogvensters. Luchtbogen, deels nog met hogels, steunend tegen
steunbeeren, die de diepte hebben van den buitensten zijbeuk, schragen de hooge
muren. In de muren vindt men de draagsteenen voor eene niet uitgevoerde, of
verdwenen balustrade; de hoekbeeren eindigen in pinakels.
Inwendig. Schip en zijbeuken, het koorschip en de binnenste kooromgang zijn
gescheiden door geprofileerde spitsbogen op kolommen, met kapiteelen met dubbelen
bladrand verbonden door strikken, en met achtkantig basement. In de hooge beuken
zijn onder de vensters dubbele nissen uitgespaard, met balustrade in het koor en
aanzetten hiervoor in het schip. De kolonnetten van het hooge schip gaan op van de
kapiteelen onder de spitsbogen.
De beide zijbeuken van het koor zijn thans onderling gescheiden door geprofileerde
spitsbogen, waarvan de profileering
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doodloopt tot in de schachten der kolommen, overeenkomende met de hoekkolommen
van de drie veelhoekige kapellen.
De toren op de kruising wordt gedragen door zware pijlers, afkomstig van een
ouderen bouw (XIV).
Koor met zijbeuken en kapellen, dwarspand en zijbeuken en kapellen van het schip
zijn overdekt door steenen kruisgewelven. Het schip is door eene vlakke zoldering
afgedekt; de aanzetten wijzen op een onuitgevoerd plan tot overwelving, ook van
het schip.
Het bij de Katholieken in gebruik zijnde gedeelte der kerk is in 1892
gepolychromeerd.
Aanbouwen. De twee kapellen aan het schip en de sacristie zijn overdekt door
steenen kruisgewelven, rustende op draagsteenen met half-figuren; het zangkoor is
overdekt door een kruisgewelf, rustende op draagsteenen met de vier evangelisten.
Aan de oostzijde der sacristie eene achtkante uitgebouwde traptoren en daarnaast
een gedichte ingang. De sacristie is XIX B vergroot door aanbouw van een vertrek.
Van de twee bij het schip behoorende kapellen behoort de zuidelijke bij de R.K
kerk en deze is met den dwarsbeuk van de Ned. Herv. kerk door muren afgeschoten;
de oostelijke kapel is bij de Hervormde kerk. Deze kapel diende vroeger als,
diakenenkamer, thans als consistoriekamer, en is door een schot afgescheiden.
1. De NED. HERV. KERK bezit:
Rijk gesneden eikenhouten preekstoel met boogpaneelen en kopjes (midden XVII).
Een der paneelen is gemerkt C C. Boven het klankbord (XVIII d) is een door putti
gehouden bord (XVIII d) geplaatst met opschrift (Psalm 100, v. 4).
Aan den preekstoel bevinden zich een koperen lezenaar (XVII c) en een
twee-lichtsarm (midden-XVII).
Eikenhouten doophek met gesneden kopjes (midden-XVII).
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Balusters met ballen (XVII d). Hieraan twee koperen lichtarmen.
Orgelgalerij met balusters (XVII c) en onderbouw met vier engeltjes (XVIII d) en
orgelkast met twee beelden en aan de binnenzijde beschilderde deuren (XVIII d).
Regeerings- e.a. banken met snijwerk. Aan de zuidzijde een met rugpaneelen
(XVII c) en een met achterwand (XVII b) en voorbank (XVII c). Aan de noordzijde
een met wapens van Holland, de Generaliteit en Hulst en de jaartallen 1658 en 1664
en eene (XVII c).
Een bank is gebouwd om een der kolommen (noordzijde), met paneelwerk (midden
XVII).
Gegraveerde zerken: 1506 (man met schild), 1514 (man met spreukband), 1539
(abdis), 1541 (man en vrouw), 1553 (geraamte en beeldwerk) en z.j. (vrouw),
priesterzerken: 1503 en 1551, zerk met man, vrouw en schild (1623) en verschillende
zerken met wapens (1479-1731).
Drie koperen kronen met vier schildjes, waarvan twee (1659) en een (XVII c.)
Zes koperen lichtarmen (XVII B).
Twee psalmborden, ovaal (XVIII d).
Vier gladde zilveren bekers (XVIII B). Keuren: S, Middelburg, halve maan; drie
achtkante gegraveerde zilveren schotels (1753), met gegoten rand, vereerd bij de
vernieuwing van het pachtcontract van de kerktienden door de stad.
2. De R.K. KERK bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVIII B) met dubbele trap, met borstbeelden der
evangelisten; de kuip rustend op een Christusbeeld. Boven het klankbord in hout
gesneden stralenbundel uit een wolk schietend.
Houten crucifix (XVIII B).
Verschillende versierde zerken (XVI en XVII), meest bedekt.
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In de kerk zerk van W.T. Hattinga en echtgenoote (1764 en 1786), ingelegd met wit
marmer. Buiten de kerk naast het looppad bij de zuiddeur zerken (1510), negen (XVI)
met evangelisten in de hoeken, en zerken met wapens (1652, 1670 en 1690); bij de
noorddeur gothische gegraveerde zerk met figuur en evangelisten (1534), twaalf
gothische zerken (XVI A), zerken met wapen (o.a. 1629, 1655, XVII A, 1619 met
vier kwartieren) en zerk met 8 kwartieren (1634).
Houten beeld van Maria met kind (XVIII b) met twee zilveren kronen en staf,
gekleed. Oude mantel (XVIII A) met borduurwerk (afkomstig uit de schuilkerk).
Schilderijen (in de pastorie): Emausgangers, op paneel (± 1630) Aanbidding der
wijzen, op doek (± 1700). Vlaamsche school onder invloed van P.P. Rubens.
De Kruisafneming, op paneel, oude copie naar het middenstuk van het altaar der
O.L.V. kerk te Antwerpen.
Christus aan het kruis, op doek, Vlaamsche school onder invloed van P.P. Rubens
en A. van Dijk, wellicht copie.
Memorietafel (XVII A) met later hierin geplaatst opschrift uit 1892.
Gedreven, verguld zilveren monstrans (1640 of 1646) met achtkant geschulpten
voet, nodus met kopjes, luna met gedraaide kolommen, beeldjes (Petrus en Paulus)
en vleugelstukken, toren-opbouw, waarin St. Willebrordusbeeld. Later bijgevoegde
edelsteenen.
Reliekkruis met zilver belegd, geslagen (XVIII b).
Kazuifel met hoog borduursel op rood kruis op moderne stof (XVIII c) met
dalmatiek, koorkap en velum.
Drie geborduurde alben (XVIII B).
Klok, in 1822 gegoten door Aubert et Gaulard.
Fragment van de klok in 1563 gegoten door Adriaen Spijker (medaillon met
Maria-beeld); de overige klokken verbrandden in 1663.
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Kleedkast Lod. XVI (XVIII d).
4. REFUGIE van het klooster ten Duinen, Steenstraat A 14, thans particuliere woning
met modernen gevel. Oorspronkelijk gebouw (XV B) waarschijnlijk breeder. Van
den ouden bouw zijn nog aanwezig de zijgevel met lagen van baksteen en natuursteen
met trapgevel (linkerhelft intact) ende achtkante traptoren achter het huis van baken bergsteen, zes geledingen, de vijfde geleding overkraagd op een boogfries. Latere
balustrade. Beneden dubbel-kozijn met tralies.
Inwendig. Op de verdieping boven rechts een gothische schouw met geprofileerde
wangen. De vloer onder de schouw is verlaagd. In den kelder tongewelven.
5. REFUGIE van het klooster Baudelo (XVI A) achter de Markt, in 1584 hospitaal,
thans pensionaat St. Jozef. Hoofdgebouw met twee zijtrapgevels en vleugel midden
aan de achterzijde, eveneens met zijtrapgevel. In den hoek van hoofdgebouw en
zijvleugel een traptoren met achtkanten bovenbouw, in het hoogste gedeelte
overkraagd op spitsboogjes. De top is afgebroken. Het gebouw is geheel bepleisterd
en nieuw afgedekt. Windvaan met klimmenden leeuw.

f. Gebouwen van liefdadigheid.
1. GASTHUIS (XVI B), Gentschestraat B 20 en 23, in 1645 verbouwd tot particuliere
woningen. Zijtrapgevels in baksteen, met geprofileerde dekplaten en lijsten met plint,
banden en hoekblokken in natuursteen. De zijgevel aan de Beestenmarkt, heeft
toegemetselde steenen kruiskozijneen en in den top een steenen vensteromlijsting
met diamantkoppen (± 1645).

g. Particuliere gebouwen.
A. Laat-gothisch.
1. Steenstraat 6, hoek Pierssenstraat. Zijtrapgevels met drie
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zandsteenen waterlijsten in den top en zandsteenen hoekblokken. Overhoeksche
pilasters op draagsteenen en figuren van verglaasde steenen in het metselwerk
(XVI B). De trapgevels aan de straatzijde zijn thans schuin afgedekt. Voorgevel
gewijzigd met Lod. XVI portiek met festoen (XVIII d) en achter het huis latere
aanbouw; twee koperen kloppers (XVII A).

B. Renaissance.
1. Groote Markt B 53 en 54, zijtrapgevels (XVII b). In B 53 vier staafankers met
jaartal (1632).
2. Steenstraat B 57. Trapgevel (1646), gecement met waterlijsten, mooi topanker,
oeil de boeuf met beeldwerk, cartouche met jaartal (1646).
3. Lange Bellingstraat C 24 en 25, zijtrapgevels (XVII A) met aanzetten van
pinakels. De voorgevels zijn gesausd en geverfd.
4. Steenstraat B 66. Trapgevel, (XVII A) gesausd.
5. Groote Markt C 86. Trapgevel, gesausd, vensters met halfronde togen op de
eerste verdieping (midden-XVII).

C. Lodewijk gevels.
1. Groote Markt C 88. Lage gevel met houten deuromlijsting met gebogen kalf.
Gesneden deur. Oude ruitjes van mangaanglas (XVIII c).
2. Gentsche straat C 7. Gevel (XVIII d) met kroonlijst Lod. XVI, gepleisterd.
Geprofileerde hardsteenen deuromlijsting met festoenen in de zwikken. Balkon.
3. Houtmarkt C 148. Fries met ranken van stucwerk onder de kroonlijst (XIX a).
4. Steenstraat A 15 (XIXa). Kroonlijst Lod. XVI met gesneden cassetten en blokjes
en fries van ranken in stucwerk. Hardsteenen plint. Geprofileerde hardsteenen
deuromlijsting en ramen met koofversiering. Stoephek; metalen leeuwenkop.
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Fragmenten van buitenarchitectuur.
1. Gentsche poort. Gemetselde hekposten met hardsteenen vazen (XVIII d).
2. Westdijkstraat. Houten portiek Lod. XVI (XVIII c).
3. Ankers met jaartal: Groote Bagijnenstraat C 219 (1639). Groote Markt B 55
(1643) en Gentsche straat C 18 (1647) en sierankers (XVII): Gentsche straat B
44 en C 14.
Stoeppaal: Groote Bagijnestraat C 229 (XVII A).

MOLEN, Molenstraat (1792) met steen: wapen van de Generaliteit en twee sluitsteenen
met jaartal; op de kap jaartal.

Ierseke.
b. Het handboogschuttersgilde bezit: Twee gedreven en gegraveerde bekers (1628):
Keuren: Goes, dubbele adelaar en N.
Een zilveren bloem, keten met vogel en zeventien schildjes (1675-1856) zijn thans
in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
e. 1. De NED. HERV. KERK (± 1500) is een baksteenen gebouw, oorspronkelijk
kruiskerk, waarvan het schip is afgebrand in 1823. Koor en dwarspand zijn hersteld
in 1603 en ± 1884. De toren is afgebroken in 1821. Thans moderne toren. De kerk
is van buiten met bergsteen bekleed.
Koor van drie traveeën en met 5/10-sluiting. In de transeptarmen groote vensters
met steenen middenstijl en horizontaal gedeeld. Ingang (XVII a) in den oostwand
van het koor, waarboven opschrift betreffende de herstelling in 1603. Op de
steunbeeren twee leeuwtjes met wapens van Zeeland en Ierseke (XVII a).
Sacristie, thans consistoriekamer, met twee kruisgewelven met platte ribben aan
het zuidelijk dwarspand.
Inwendig houten tongewelf met drie-en-dertíg houten beeldjes
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onder de ribben (hiervan zijn ervier door gipsafgietsels vervangen, drie aan N.-O.-zijde
en een aan N.-W.-zijde van het dwarspand).
Boven den uitgang in den oostmuur een bord (1634). De kerk bezit:
Altaarsteen, ingericht tot grafzerk in 1668.
Preekstoel (1606) met boogpaneelen.
Koorhek met dorpswapen (1634).
Zerken met gegraveerde figuren en de vier evangelisten in de hoeken (1525, onder
baldekijn, 1527, 1528 met twee figuren en XVI met wapen), en zerken met wapens
(1557, 1603, 1668 (oude altaarsteen) en XVII B).
Twee klokken, waarvan een in 1495 gegoten door Theodoricus Rose met figuren
(Christus, Crucifix, Christophorus en heiligen) en een in 1672 gegoten door Johannes
Burgerhuys.

IJzendijke.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
1. Raadhuis, Markt D 330. In 1812 RAADHUIS, thans particuliere woning, met vierkant
houten torentje met windvaan en dakvenster met looden piron. Inwendig schoorsteen
met stucwerk met wapen (XIX a).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK is, op de plaats van de reeds in 1046 vermelde en na den
stormvloed van 1377 verplaatste kapel, in 1612 als achtkant gebouwd en later (XVII
B) vergroot tot een baksteenen gebouw van drie traveeën met sluiting door drie zijden
van den achthoek aan beide einden. Consistoriekamer aan de westzijde aangebouwd.
Bergsteenen geprofileerde deuromlijsting met korfboog (mogelijk afkomstig van
eene vroegere kerk), waarop het jaartal 1612. Geribde deuren. Geprofileerde
spitsboogvensters. Steunbeeren met drie versnij-
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dingen. Rondloopende waterlijst en plint. Spits toeloopend achtkant dak met hiertegen
aansluitend zadeldak over het bijgebouwde gedeelte. Op het achtkant een achtkante
houten toren van twee geledingen met peer, kruis en windvaan. Inwendig
balkzoldering met als consoles achter stucwerk (XIX a) verborgen karbeelen. Het
kerkhof is ommuurd. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVIII a).
Doophek (XIX a).
Orgel door J. de Voldere (1815) met orgelgalerij (XIX a).
Verschillende zerken met wapens (XVII en XVIII) o.a.: 1640, 1646 en 1652 met
engel met lint en wapen met vier kwartieren.
Twee koperen kronen tweemaal acht-lichts (± 1700) en een modern (1912).
Gebrandschilderd glas met stadswapen en lofwerk (1658, gerestaureerd XX a door
het atelier Cuijpers te Roermond).
Memoriebord (1623), mislukte aanslag op IJzendijke.
Tien gebodenbord (1620) met de wapens van Holland, Oranje en IJzendijke en
spreukbord (1620).
Vier zilveren bekers (XVIII c). Keuren: Middelburg, Z en LvG boven drie sterren.
Zilveren gegraveerden schotel en twee borden met de wapens van J. Christiaens
en Sara Allaert, 1762. Keuren: Middelburg, Z en P boven: PRIE.
Twee zilveren kannen en een offerbus (XVIIId). Keur: Rotterdam en onduidelijke
keuren.
Zilveren gedreven doopbekken (1829) stijl Lod. XVI, legaat van P. de Vreede.
Keuren: D.v.P. en liggende leeuw.
Klok, in 1619 gegoten door Michael Burgerhuijs.
Klein klokje (XVII a) bij de consistoriekamer door M(ichiel) B(urgerhuijs).
In de consistoriekamer een eikenhouten tafel (XVII A) en calques naar teekeningen
van den oorspronkelijken bouw (XVII).
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2. De R.K. KERK (O.L. Vr. Hemelvaart), bezit:
Marmeren wijwaterbakje (XVIII B).

g. Particuliere gebouwen.
1. Landpoortstraat D 317. Afgeschuinde (vroeger trap-) gevel (1625) met kopje
in den top. Het jaartal is geschilderd. Op de eerste verdieping togen met
uitgemetselde hoek- en sluitsteenen. Raamomlijstingen en banden in andere
baksteenen dan in den overigen gevel. Gesausd. Klopper en hek (XVIII d).
2. Hoogstraat D 162. Trapgevel (1643) met jaarankers. Gesausd.
3. Markt D 325. Tuitgevel (XVII A) met tandlijst onder den top. Boven de
raamkozijnen korfbogen en halfronde bogen waarin twee ontlastingsboogjes.
Gevelsteen met cartouche, waarin stadswapen boven eene roos; tien fraaie ankers
en elf staafankers in den zijgevel.
4. Markt D 262. Gevel (XVII A) met togen boven de raamkozijnen. Zij-trapgevel;
vijf ankers.
5. Markt D 265. Tuitgevel, vroeger trapgevel (XVII A) met toppilaster op een
draagkopje, twaalf ankers.
6. Markt D 331. Trapgevel (XVII A).

Fragmenten van buitenarchitectuur.
1. Landpoortstraat D 318. Gevelsteen, cartouche met jaartal (1626). Vijf fraaie
ankers.
2. Hoogstraat D 163. Gevelsteen: in den zwarten leeuw (1657): zittende leeuw
tusschen vettewarierswaren.
3. Ankers: Beursstraat D 152 (vier lelie- en een harpanker (XVII B); Nassaustraat
D 136, drie ankers (XVII b); Markt D 156, drie fraaie ankers (XVII A); Markt
D 339, vijf ankers (XVII c); Walstraat D 120, tien ankers (XVII B).
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4. Windvaan, ruiter op steigerend paard (XVIII), Hoogstraat D 187.
5. Stoepbanken en hardsteenen zijstukken (XVII b): D 144, Landpoortstraat D
323 en D 324.

Houten STANDAARDMOLEN (XVII B).
Steenen MOLEN (1847).

Sint Jan Steen.
d. Het RAADHUIS (1791) met kroonlijst en bordes, bezit:
Kaart, geteekend door D.W.C. Hattinga (1774).
Twee gesneden houten beelden: Justitia en Veritas (XVIII c).
e. De R.K. KERK (H. Johannes de Dooper) is een modern gebouw (1860), en bezit:
Geslagen zilveren monstrans (XVIII d).
Houten beeld, H. Maagd met kindeken (XVIII c), gekleed in brocaat. Hierbij paars
fluweelen mantel met borduurwerk, zilveren staf en 2 kroontjes (alles XVIII c) en
exvoto's, geslagen (stijl XVIII B).
Verguld zilveren kelk, voet zeskant geschulpt met gegraveerd beeld van Christus
aan het kruis en gegraveerden nodus (c. 1500) met moderne cuppa.
Roodzijden kazuifel met kruis van gebloemd damast (XVIIIB) en drie kazuifels
met zijden kruis (XVIII B).
Gegraveerd koperen processiekruis met corpus (XIV) op leliekruis (de arm van
het corpus is vernieuwd).
Gegraveerden en gedreven koperen schotel (c. 1600).
Koffiekan van geel en rood koper (XVIII d), thans gebruikt als waterkan.
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Kadzand.
e. De NED. HERV. KERK (O.L.V.) is een baksteenen gebouw met twee beuken (XIII
en XIV a). De zuidbeuk is ongeveer 25 jaar ouder dan de noordbeuk. De kerk wordt
reeds vermeld in 1270 en is hersteld 1606, 1822 en 1893. De westtoren is afgebroken
in 1677. Thans staat er een houten vierkant torentje op de kerk (XVII c). In de kerk
is c. 1685-1719 tevens door de Fransche gemeente dienst gedaan. Deze gemeente is
in 1809 met de Ned. Herv. vereenigd.
Aan de oostzijde heeft de noordbeuk een rechte sluiting, waarin een groot
spitsboogvenster. Deze beuk heeft vier traveeën met smalle spitsboogvensters met
kraalprofiel. De vensters zijn zoowel binnen als buiten geprofileerd. Steunbeeren
aan O. en N.-muur en op N.W. hoek. Aan de zuidzijde smalle spitsboogvensters
(gewijzigd) en spoor van vroegere ronde vensters.
De zuidbeuk heeft eene rechte sluiting en is ingekort aan het westen (volgens
overlevering na afbraak van den zwaren toren). In den westmuur van het noordpand
een spitsboogvenster.
De tegen het oostelijk deel van den zuidmuur gebouwde sacristie is in 1893
afgebroken. Een uitgang daarheen is behouden en een venster, dat in de sacristie
uitkwam, is in den muur verborgen (de moet is zichtbaar).
De kerk is inwendig geheel gewit en bij de verschillende herstellingen gewijzigd.
De beuken worden gescheiden door drie spitsbogen op twee zware korte kolommen
met laat-romaansche knolkapiteelen en op in de kerk uitstekende muurblokken met
halve-kolommen. In de N. en O. muur van den noordbeuk zijn spaarbogen, verbonden
rondboogjes, en aan de westerhelft van den zuidmuur van den zuidbeuk spaarbogen
elk met twee spitsboogjes. De kerk bezit:
Wandbanken (midden XVII).
Koperen kroon, zeslichts (c. 1700), afkomstig van de Fransche gemeente.
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Koperen kroon: twee maal acht-lichts (1779).
Oudste zerk: 1752.
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVII c). Keuren: Middelburg, X en tulp?.
Zilveren doopbekken (1846).
Twee bekers, twee borden en een schotel van tin (XVIII).
Klok, in 1691 gegoten door Jan Burgerhuijs.
Uurwerk (XVII).

Kapelle.
Biezelingen.
e. de NED. HERV. KERK, die eerst kloosterkerk der Jonkvrouwen van Jerusalem was
en sinds 1529 parochiekerk, is thans vervangen door een modern gebouw (1908).
De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel met boogpaneelen (XVII B).
Eenvoudig doophek (XVII B).
Tien koperen blakers (XVIII).
Zerken (in den toren en op het kerkhof) met wapen of merken en symbolen der
evangelisten (1508, 1537, 1550, 1556, 1562, 1570, 1538 met gegraveerden man met
zwaard, 1548 met gegraveerden man en vrouw, 1557 met Paaschlam, 1569 met
beelden van Jozef en Maria).
In het dorp fragmenten van zerken (1531 en 1537) en op de Hoeve Kloosterhof
eene zerk (1559) met wapen.
Twee zilveren bekers (1710), geschenk van de wed. van Ds. Stersius. Keuren:
Middelburg - T en bol met kruis.
Zilveren doopbekken (XIX A).
Klok met gothisch opschrift (XVI A) en klokje: Sancta Barbara.
Op de HOEVE KLOOSTERHOF: koperen haan van den toren te Eversdijk.
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Kapelle.
d. Het schuttersgilde bezit:
Vier schildjes met gegraveerd opschrift (1609).
e. De NED. HERV. KERK (H. Maagd), XIII B, eerst kapel van Dijkwel, kapittelkerk
sinds 1503, het schip herbouwd XV B, met toren van 1427. Het koor is XIX d
gerestaureerd door Hanning en het schip door J. Verheul.
Baksteenen gebouw met bergsteen voor de bekleeding der steunbeeren, bestaande
uit een schip van vijf traveeën met zijbeuken, waarvan de zuidelijke langs den
westtoren is doorgetrokken (XV B), koor van drie traveeën met 5/10-sluiting (XIII
B), buiten den noordbeuk uitspringend noordelijk bijkoor, met 3/8-sluiting (XV d),
kapel aan den noordbeuk tegen het koor (XV B), later aangebouwde consistoriekamer
en aangebouwd portaal aan de zuidzijde (midden-XVII).
Langs de zijbeuken en de verlenging hiervan aan de zuidzijde naast den toren is
een waterlijst aangebracht ter hoogte van de geboorte der spitsbogen van de vensters,
die om deze vensters en om den spitsboog boven den ingang doorloopt en bij de
geboorte der bogen en in den top hiervan met kopjes is versierd. Een tweede waterlijst
loopt order de vensters.
In het noordkoor hooge spitsboogvensters en in de sluiting van het hoofdkoor
smalle vensters, omsloten in vierkante lijsten.
Ingang in den zuidbeuk en gedichte ingang in de derde travee van den noordbeuk.
In met noordkeer een ingang in de westzijde. Het koor dient thans tot
gymnastieklokaal.
De aan de zuidzijde ingebouwde toren heeft twee geledingen en hoekbeeren met
vier versnijdingen. Een zwaar geprofileerde spitsboognis, met banden van bergsteen,
omvat den ingang met korfboog en een en twee lichtopeningen. Boven den ingang
een band met vier namen, waarschijnlijk van de kerkmeesters tijdens den bouw, en
in den korfboog een steen met het jaartal

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

95
1427. Boven den band een sokkel voor een verdwenen beeld. In de tweede geleding
galmgaten.
De toren wordt bekroond door een zandsteenen boogfries met driepasvulling,
waarboven eene gemetselde balustrade met vier hoektorens. Achtkante natuursteenen
spits en achtkante steenen spitsjes boven de hoektorens.
Tegen den toren is aan de Z.-O.-zijde een ronde, van binnen vierkante traptoren
aangebouwd.
Gesmeed-ijzeren kruisen op de spits, op de spitsen der hoektorens en op de
sluitingen der twee koren.
Naast den toren aan de westzijde een ingang, waarboven een dichtgemetseld deurtje
Inwendig. Schip en zijbeuken zijn gescheiden door spitsbogen, rustende op
kolommen met kapiteelen met dubbelen bladrand en met achtkantig basement en op
een halve kolom met draagsteen aan de torenzijde. In den muur boven de spitsbogen
is een lijst met roosjes aangebracht.
Het schip is overdekt door een houten tongewelf en de zijbeuken door halve
tongewelven, die in het schip rusten op kolonetten met kopje als draagsteen en in de
beuken op houten stutten met gesneden houten heiligenbeelden, welke ook zijn
aangebracht in het schip tegen den triumfboog.
In den bijbouw langs den toren, ter lengte van twee traveeën, is de oostelijke travee
overdekt door een steenen kruisgewelf met draagsteentjes met wapens onder de
ribben; in de westelijke ontbreekt het gewelf en bleven de spanten in het gezicht.
Hoofdkoor en bijkoor zijn thans van de kerk afgescheiden, het hoofdkoor door
een houten schot en het bijkoor door een muur. Zij zijn onderling gescheiden door
twee spitsbogen op een kolom met dubbel bladkapiteel, een muurkolom op de
scheiding der sluitingen en een pijler met twee halve kolommen op de scheiding van
schip en hoofdkoor.
In het hoofdkoor zijn alleen vensters in de sluiting met in
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de hoeken kolonnetten met gefigureerde draagsteentjes, welke ook aangebracht zijn
tegen den zuidmuur en deze in twee traveeën verdeelen. Aan den bovenrand van den
muur is een spitsboogfries met driepasvulling aangebracht en in den ondermuur
vakken met drie of vier spitsboognisjes, verdeeld door kolonnetten met bewerkte
baksteenen kapiteeltjes.
In het bijkoor zijn, behalve de hoofdvensters, gedichte vensters in den westmuur,
die thans gedeeltelijk door de zijkapel worden bedekt en bewijzen, dat deze kapel
later is aangebouwd. In den toren een steenen kruisgewelf op draagsteentjes. De kerk
bezit:
Eikenhouten hek voor de kapel (midden-XVII).
Eikenhouten preekstoel met boogpaneelen (midden-XVII), rustende op eene
caryatide (XVII a).
Eikenhouten doophek (midden-XVII).
Eikenhouten kanunnikenbank met gothische paneelen (XVI a). De koppen op de
zijleuningen zijn meerendeels afgesneden.
Eikenhouten heerenbank (1641).
Graftombe van Jhr. Philibert van Tuyll van Serooskerke (± 1639) en Anne van
Heer Jansdam (± 1643) met deksteen, waarop hunne levensgroote liggende beelden
en zestien kwartieren, in 1878 gerestaureerd door J. den Hollander te Middelburg.
Gegraveerde zerken, meest met de vier evangelisten in de hoeken, thans tegen de
zijmuren opgesteld en deels door de kanunnikenbank bedekt: 1466 ridder en
edelvrouw met wapens in de hoeken, 1469, 1524, 1525, 1527, 1536 met
vrouwenbeeld, 1489 met schip, 1504 met engel, 1507 met priesterbeeld, 1507 en
1517 met engel en wapenschild, 1513 met engel met kandelaar en kaars, 1517 met
mansbeeld, 1520 met vrouw in bloementuin, 1520 met mansbeeld met kruis, 1524
met man met zwaard en aambeeld, 1524, 1534 met mansbeeld, 1527 (en 1504) met
man en vrouw, 1529 met priester met kelk en merk, 1531 (en 15..)
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met twee mannen en kelk, 1540 met priester met kelk, 1550 met oude vrouw, 1520
met kelk, 1454 met bijl (zonder de evangelisten), 1481 (?) zerk met boom en
weversspoel; zerken met wapen of merk: 1471, 1491, 1494, 1512, 1515 (hakmes,
mes en zool) en 1515, 1523 zerk met moet van verdwenen koperen plaat en met vier
evangelisten, 1624 gebeeldhouwde zerk met afgehakt wapen en emblemen, zerkje
XVI A (15.9) in het koor.
Gesneden houten heiligenbeelden onder de gewelven (zieboven).
Muurschildering, cartouche (XVII A) tegen den oostwand van het schip.
Fragmenten van geschilderd glas met de wapens van Cats en Wassenaer (1628)
in het koor.
Drie koperen kronen, tweemaal zes-lichts (XVII), waarvan een met adelaar, en
een XVIII.
Grootendeels vernieuwd wapenbord van Pieter van Tuyll van Serooskerke met
zestien kwartieren met gesneden fronton (1658).
Twee gladde zilveren avondmaalbekers met gegraveerd wapen (XVII?)
Vier klokken met vier medaillons, in 1527 gegoten door Peter Waghevens.
Uurwerk (XVII).

Kats.
e. 1. De NED. HERV. KERK (± 1660) is een baksteenen gebouw, bestaande uit een
rechthoekig schip van twee traveeën met later in het midden hiervoor opgetrokken
torentje (XVIII) met houten spits. De kerk is gepleisterd. De kerk bezit:
Preekstoel (midden XVII).
Koperen zandlooperhouder (midden-XVII).
Twee koperen kronen, zes-lichts (XVIII A) en zeven blakers.
Twee zilveren bekers met gegraveerd wapen (1679).
Twee bekers en een schotel van tin (XVIII).
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Kattendijke.
e. De NED. HERV. KERK, gesticht 1404, is een baksteenen gebouw, alleen bestaande
uit een schip en een westtoren (XVII a).
Schip van drie traveeën, met steunbeeren en met een steenen poortje met sluitsteen
in de eerste travee aan de N.- en Z.-zijde. Het schip is gewijzigd XVII a en de vensters
in 1836. De zuidzijde is gecement. Het dak is in 1768 vernieuwd.
Van het oude koor (1404, grootendeels afgebroken in 1768 en tot eene
consistoriekamer verbouwd), zijn de triumfboog en vensters en een draagsteen voor
een beeld nog zichtbaar op den zolder boven de consistoriekamer.
De toren is van den grond of achtkant, met vier geledingen met zandsteenen banden
en hoekblokken. In de derde geleding nis met halven rondboog, waarin drie
spitsbogen. In de vierde geleding smalle nissen. Houten achtkante koepel met peer.
Het schip is overdekt door eene moderne vlakke zoldering. De kerk bezit:
Drie psalmborden (XVIII c) aan den preekstoel.
Koperen zandlooperhouder en doopbekkenhouder (XVII).
Zerk met kelk, twee wapens en de vier evangelisten (1503), zerk met gegraveerd
mansbeeld met wapen en vier evangelisten (15(12)), zerk van de broeders-proosten
uit Monsterhoek met bijzettingen (1535, 1556 en 15..).
Klok, in 1734 gegoten door Nicolaas Greve te Middelburg.
Uurwerk (XVII).
Op het kerkhof een fragment van een gebeeldhouwd stuk steen, ws. van een
baldakijn.

Kerkwerve.
De NED. HERV. KERK (± 1900) bezit:
Preekstoel (1700) met dubbellicht en zandloopersarm (XVIIA).
Eenvoudig doophek en bank (XVIII B).
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Twee zilveren bekers (XVIII A).
Zilveren schotel (1716) met gegraveerd opschrift.
Zilveren doopbekken (1724) met gegraveerd opschrift. Keur: Middelburg).
Klok met opschrift: W B 1679.
Bolpoottafel (XVII B), ingelegd met ebbenhout.

Kloetinge.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen kruiskerk (XVI a) met toren (XV a), koor
(± 1300), noordelijk bijkoor (± 1300) en sacristie aan de zuidzijde (XVI a).
Gerestaureerd door F.G.C. Rothuizen in 1913.
Schip van vier traveeën met spitsboogvensters en slechts weinig uitspringende
beeren, waterlijst en plint. Hoekblokken van bergsteen. De blinde rechte oostmuur
van het noordkoor heeft een waterlijst en daarboven een spitsboognis tusschen twee
smalle hooge nissen.
Toren (XVa) van vier geledingen en bergsteenen plint, met zwaar geprofileerde
boognis over de eerste en de tweede geleding, ter halver hoogte van baksteen met
bergsteenen banden en ter halver hoogte van bergsteen. In deze nis eene dubbele
ingang met korfbogen en daarboven een gedicht venster met spitsboog. De derde
geleding heeft twee spitsbogen en de vierde spitsbogige galmgaten. Boven de derde
geleding en voor de nissen der derde geleding zijn balustrades van natuursteen
geplaatst. Achtkante spits.
Aan den toren aangebouwde achtkante traptoren.
Inwendig: in schip en dwarsbeuk zijn de vensters geplaatst in tot den grond
doorgaande spitsboognissen, waarvan de dammen eindigen in achtkante halve
kolommen met achtkant basement. Onder een deel der vensters zijn dubbele
spaarnissen uitgespaard, waarvan de dam tusschen de twee nissen rust op een half
achtkant basement. Deze nissen zijn van boven
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door een segmentboog afgesloten. Een achtkante pijler tegen de orgelgalerij schijnt
te wijzen op eene vroegere indeeling van het schip in een smaller schip met zijbeuken.
De transeptarmen zijn van de kerk afgescheiden en dienen thans voor centrale
verwarming en brandspuitberging. Zij zijn overdekt door kruisgewelven, waarvan
de ribben op draagkopjes rusten.
In het hoofdkoor zijn in den zuidwand en in de sluiting nissen en een spitsboogfries
en kolonnetten met kapiteeltjes. Het hoofdkoor is door een houten tongewelf overdekt
en van het noordkoor gescheiden door twee spitsbogen, rustende in de muren en op
een kolom met laat-romaansch kapiteel. De ruimte tusschen de bogen is later
dichtgemetseld en de kolom is grootendeels in den muur verborgen. Het noordkoor,
thans in gebruik als bergplaats voor brandstoffen, heeft zichtbare spanten. De sacristie
is overdekt door twee steenen kruisgewelven, waarvan de ribben op draagkopjes
rusten. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel met boogpaneelen (1604).
Eikenhouten doophek (XVII A).
Koperen twee-lichtsblaker en doopbekkenhouder en koperen licht voor den
voorlezer (XVII).
Orgel (1787) door H.H. Hess te Gouda, geschenk van Zijwert Diderick van der
Bilt; de orgelkast met snijwerk is geplaatst op eene galerij, op vier houten Ionische
kolommen.
Schotten (XVII) onder het orgel en in den toren.
Heerenbank (1624) en heerenbank met wapen van Clotterbooke Patijn, Kloetinge
en Huydecoper (XVIII c).
Oudste zerk: 1581, oudste verdwenen zerk: 1510.
Zerken met wapens (1646, 1647, 1655 en 1668), deels bedekt. Afgesleten gothische
zerk voor den noordelijken ingang.
Twee koperen kroontjes, tweemaal acht-lichts (XVII).
Vier zilveren bekers met gegraveerd wapen van Kloetinge
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(XVIII c). Keuren: Middelburg, S en anker tusschen A en I.
Drie zilveren ovale schotels (1807). Keuren Middelburg, C en C. T(evel).
Zilveren doopbekken, Empire (XIX A).
Twee klokken, in 1633 en 1670 gegoten door Michaël Burgerhuys, en klok in
1661 gegoten door Alexis en Petrus Petit.
Eikenhouten tafel XVII.
g. 1. A 129: ankers (1616).
2. A 190: ankers 16..
MOLEN met steen: 1705.

Koewacht.
Twee houten STANDAARDMOLENS, stijl XVII.

Kolijnsplaat.
d. In het RAADHUIS een tafelbel, gegoten door Johannes Burgerhuys (1646).
e. De NED. HERV. KERK (1769) is een eenvoudig rechthoekig baksteenen gebouw
van vijf traveeën met hiernaast staanden toren, gepleisterd, met eenvoudig poortje.
De kerk bezit:
Preekstoel (XVII b) met koperen lezenaar (XVII d) en doopbekkenhouder (XVIII
a).
IJzeren voorlezerslezenaar met twee koperen armen (XVIII a).
Zerk met wapen (1723).
Twee gegraveerde zilveren bekers met bloemversiering en landschap (1691).
Keuren: Breda, E en ster.
Twee zilveren bekers met gegraveerd wapen op den voet (1812). Keuren:
Middelburg en C. T(evel).
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Zilveren schotel (1723). Keuren: Middelburg, N. en ruit met punt er boven.
Twee zilveren borden met gegraveerd wapen van N. Swaan (1729). Keuren:
Middelburg, S en gekroonde passer.
g. 1. A 67 tuitgevel met gebogen rollaag en segmentvormig fronton, gepleisterd
(XVIII A).
2. A 57 jaarankers (1729).
3. B 69 vijf ankers (XVII B).
4. A 122 eenvoudige ankers (XVII d).

Kortgene.
e. De NED. HERV. KERK (XV d) is een baksteenen gebouw, bestaande uit schip en
westtoren (XVB), herbouwd 1681 en 1754.
Schip van vier traveeën met boog van een ouden ingang in de tweede travee
noordzijde.
Het koor is (in 1754?) afgebroken en het schip is aan de oostzijde recht gesloten.
In den oostwand is een ingangspoort geplaatst, gelijk aan die in den toren (XV B),
met slotwerk (XVII).
Half ingebouwde toren van twee geledingen met spitsboognis, waarin ingang met
korfboog op draagsteenen. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII c) met boogpaneelen en hermeszuilen en koperen
doopbekkenhouder (± 1700).
Doophek met bank (XVII b) met koperen dubbellicht en zandlooperhouder (XVII
d).
Twee banken met paneelwerk (XVII b).
Rouwbord met wapen (J. Vader, 1721), fragment.
Zerk met wapen (J. Vader, 1721).
Steen met opschrift van de herstelling in 1754.
Twee zilveren bekers (± 1700). Keuren: Middelburg, G en hart, met pijlen
doorboord, tusschen D en I; op den bodem gegraveerd een zeilend schip.
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Een kan, twee offerbussen, een schotel en twee borden van tin (XVIII d).
Klok, in 1661 gegoten door Leonard Kerve, met Fransch opschrift in kapitale
letters, kruis met twee figuren en St. Franciscusbeeld.
Bolpoottafel (XVII).

Koudekerke (Walcheren).
c. Aan den weg van Vlissingen naar Koudekerke vier SCHAMPPALEN (XVII A).
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen zaalkerk van vijf traveeën (XVII), verbouwd
1836 en geheel gepleisterd, met spitsboogvensters tusschen de steunbeeren. Portaal
aan de westzijde. Vierkant houten torentje op het dak. Moderne consistoriekamer
aan de oostzijde. Inwendig houten tongewelf. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII c).
Koperen doopbekkenhouder (XVII c).
Orgelkast met wapen (XVIII d).
Psalmbord (± 1700).
Oudste zerk: 1603 en drie zerken (XIX a) met Engelsche opschriften op het kerkhof.
Tinwerk (XVIII).
Twee klokken, waarvan een in 1570 gegoten door Peeter van den Gheyn met
wapen en een in 1775 gegoten door Michael Everhard te Middelburg.
g. 1. HUIZE DER BOEDE (1721?) aan den weg naar Vlissingen. Dubbel huis,
baksteenen gevel, zeven vensters breed, op hoogen onderbouw. Zware kroonlijst
gedragen door vier pilasters en groot driehoekig fronton met wapen (De Boede) over
het vooruit gemetseld middenstuk. Hardsteenen omlijsting van de midden-
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deur en het daarboven gelegen venster met balcon en twee beelden. Bordes met
gesmeed ijzeren stoepleuning. Versierde dakvensters.
Inwendig: zaal met geschilderd behang (doek) en marmeren schoorsteenmantel
met witmarmeren versiering (XVIII d), afkomstig uit een huis aan de Londensche
kaai H 63 te Middelburg. Trap met gesneden balusters en trappenhuis met stucwerk
Lod. XIV in corridor, zaal en zijkamer.
Inrijhek met hardsteenen posten (XVIII A).
2. KASTEEL TER HOOGE. Het middeleeuwsch kasteel, dat oorspronkelijk aan vier
zijden in het water lag, is c. 1751 afgebroken. Alleen twee torens van een ouder
gebouw (XVIIA) zijn behouden. Inwendig grootendeels nog stucwerk
(midden-XVIII). Eetzaal met geschilderd schoorsteenstuk, afbeelding van het kasteel
en portret van stadhouder Willem III. Twee schoorsteenen (XVII b) uit een huis aan
de Lange Viele te Middelburg en deur met gesneden beeldjes (XVII a) uit Vlissingen.
Zaal met stuc en schoorsteen, Rococo. Kamer in den linker vleugel met paneelwerk
en stuc, Lod. XV.
In den tuin twee vazen en tuinbeelden (XVIII).
3. C 27. Buitenplaats VIJVERVREUGD. IJzeren hek (1760).
4. C 34. Huis TORENVLIEDT. Dubbel huis met achtkanten koepel (XVII c),
hekposten met beelden en ijzeren hek.
5. Hoeve MOLENZICHT aan den weg naar Middelburg, houten inrijhek met
bloemvazen (XVIII d).
6. D 126. Steen met: Den Baerts (1640).
7. Aan den weg naar Dishoek een huis met jaarankers (1658) in den zijgevel.
8. Aan den Olieweg gevelsteen met jaartal (1655).
9. Voormalig huis, thans HOFSTEDE LAMMENBURG, schuur met trapgevel met
overhoekschen top (XVIII a).
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Krabbendijke.
De moderne NED. HERV. KERK (1914) bezit:
Preekstoel (± 1650) met boogpaneelen met ijzeren doopbekkenhouder (XVIII).
Doophek (XVII b).
Zerken (1667 en XIX a).
Twee koperen kroontjes, vijf-lichts, met dubbelen adelaar (1772).
Tekstbord (1665).
Klok, in 1667 gegoten door Johannes Burgerhuys.

Kruiningen.
e. 1. De NED. HERV. KERK (H. Catharina en Barbara) is een baksteenen gebouw met
zandsteenen plinten, hoekblokken en waterlijsten, bestaande uit schip (XV A en XVI
A), dwarspand en westtoren, oorspronkelijk georienteerd, doch bij de vergrooting,
wegens plaatsgebrek aan de oostzijde, loodrecht op de H. linie geplaatst tegen den
westtoren. De spits is afgebrand in 1623.
Van de oorspronkelijke kerk (XV A) staan nog de kruisingspijlers. Van de loodrecht
hierop gebouwde kruiskerk (XVI A) bestaan nog het schip met oostelijken transeptarm
en kruising; het koor is afgebroken. In de buitenmuren figuren in glazuursteen (kruis,
ruit en driehoek met kruis). Schip van drie breede traveeën met gedicht poortje in de
tweede travee en ingang in den noordmuur met geprofileerden Tudorboog en
omgaande waterlijst. Dwarspand met groot venster. Schip en zijbeuken zijn gescheiden
door kolommen met bladrand en achtkant basement, door hooge spitsbogen
verbonden. De kolommen zijn aan den rechterzijbeuk lager aan dan den linker. In
den torenmuur twee spitsboognissen.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

106
Hoog houten tongewelf; in den afgeschoten transeptarm plafond, waarboven de
ribben van het oude tongewelf.
Toren van drie geledingen (XV A), baksteen met zandsteenen hoekblokken, eerste
en tweede geleding vierkant, de derde achtkant. Eerste geleding met spitsboognis,
waarin doorgang met korfboog, tweede geleding met aan elke zijde twee
spitsboognissen, derde met geprofileerde galmgaten, waaronder spitsboognis. Aan
het achtkant pilasters met draagsteenen met kopjes onder de balustrade. Vernieuwde
balustrade en achtkante spits. In den toren aanzetten van een spits kruisgewelf op
draagsteentjes met figuren. De kerk bezit:
Preekstoel met boogpaneelen (1596) op een vrouwenbeeld.
Doophek (± 1600) en hek voor de consistoriekamer (XVII).
Vier banken (1597 en XVII a).
Eikenhouten portaal (± 1600).
Graftombe van heer Arnoudt van Cruyningen († 1561), tombe van zwart graniet
met doodsemblemen op de zijden (XVII a) en dekplaat met gebeeldhouwden
liggenden ridder, waaronder een leeuw; naast hem helm en handschoenen en boven
hem twee engelen en wapen en acht kwartieren. Onderschrift: Tim. 2, vs. 2.
De tombe heeft steeds met de lange zijde tegen den muur van de eerste travee
gestaan.
Boven de tombe grafsteentje (1561) in Renaissance lijstje (XVII A).
Zerk met wapen (1711).
Twee borden (XVII d), schotel, doopbekken (XVIII d) en vier bekers (XIX A)
van tin.
Boven de consistorie op zolder twee geschilderde pilasters (XVIII d).
De klok van Symon Waghevens (1490) is XX a vergoten.
Houten STANDAARDMOLEN (XVIII A).
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Sint Kruis.
e. De NED. HERV. KERK (XIV A) is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip
van vier traveeën en een westtoren van eene geleding met tentdak en hoekbeeren
met vijf versnijdingen. In den top van den toren overgang tot (verdwenen) achtkant.
Blijkens de aanwezige bogen had de kerk vroeger een zijbeuk. Koor (en transept)
zijn afgebroken en het schip is minstens eene travee ingekort en verbouwd in 1872.
Het schip heeft in de zijmuren nog behouden de kolommen, door geprofileerde
spitsbogen verbonden, die vroeger het schip van de (verdwenen) zijbeuken scheidden.
Het schip is door een laat, vlak plafond gedekt.
In den toren ingang met geprofileerden korfboog, waarboven een venster met
korfboog. Hierboven de galmgaten. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (midden XVII) met koperen dubbellicht.
Koperen dubbellicht voor den voorlezer (XVIII).
Muurbanken (midden-XVII).
Verschillende gegraveerde zerken (deels bedekt) o.a. wit marmeren zerk met
ingelegd (verdwenen) kruis (1473), zerk met evangelisten in de hoeken (1475), met
man en vrouw (1509), met vrouw, het hoofd rustende op een kussen (XVI a),
gegraveerd met ridderfiguur (1534), zerk (1549) met moet van verdwenen koperen
plaat, zerk met bisschopsbeeld (XVI A), met man en vrouw (1570), beide met
spreukbanden, met man en vrouw (1572, gegraveerd en gebeeldhouwd).
Klok, in 1736 gegoten en in 1913 gebarsten en opgelapt door Teurlink van
Sevegem.
MOLEN (1762), steen met opschrift.
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Sint Laurens.
Brigdamme.
e. Muurbrok van eene KERK van groote metselsteenen (± 1300, verbrand 1562).
g. B 47. Het HOF WELGELEGEN heeft hekposten met jaartal (1622) en een gemetseld
hondenhok (XVIII d).

Sint Laurens.
c. Het RAADHUIS bezit:
Wapenborden van Mr. P. Boudaen-Courten (1668), Ca. Courten-Fourmenois
(1665), W. Fourmenoys (1653), P. Courten (1624) en Ha. del Prato geh. met J.
Fourmenois (1627).
e. De NED. HERV. KERK (H. Laurentius). De oude kerk van 1355 is gesloopt in 1566
en door eene nieuwe kerk vervangen in 1644: een baksteenen gebouw, bestaande uit
een schip met een vierkant torentje. Op de hekposten twee zandsteenen burchten.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel met boogpaneelen (midden XVII), met koperen
doopbekkenhouder (XVIII d).
Eenvoudig doophek (XVII B).
In den buitenmuur eene zerk, 1823 met wapen.
Twee tinnen bekers, twee kannen, twee borden en een schotel (XVIII).
Zilveren doopbekken, 1842 door Bennewitz. Keuren: Holland, H en S & G onder
ster.
Eenvoudige tafel en bank (XVII B).
Vier gesneden houten wapens van een grafbord (1705).
g. 1. A 12. Gevelsteen (1642).
2. A 48. Houten raamkozijn met segmentboogvormig bovenlicht (XVIII).
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3. A. 28. MUNNIKENHOF, aan den straatweg van Middelburg naar Grijpskerke
(buitenverblijf van Jacob Cats). Vierkant baksteenen gebouw (XVII a), deels
gepleisterd, van twee verdiepingen met achtkanten toren, waarvan de spits is
afgebroken. Zeven gebeeldhouwde houten kopjes onder de gootlijst van het huis en
zeven onder de (verdwenen) spits van den toren. In den toren halve kruiskozijnen.
4. Golsteinsche weg. HOEVE 'T HOF FORTUIJN. Eenvoudig hek en hekposten met
naam (1756).

Sint Maartensdijk.
b. 1. Fragment van de OOSTPOORT, pilaster (XVII B) met zandsteenen kapiteel en
band met geometrische versiering.
c. Hardsteenen POMP, Lod. XVI (1791), met modernen bovenbouw.
d. RAADHUIS (1628) met bordes (midden-XVIII) en met gedrukte togen boven de
vensters met sluitsteentjes (diamantkop en kopje). In den gevel drie wapensteenen,
twee maskarons en vier ankers en stichtingssteen. Kroonlijst (XVIII d). Het raadhuis
bezit: Kast (XVII), ijzeren kist (XVII).
Zilveren zegel en contra-zegel (midden-XVII).
Vijftien portretten van Oranjevorsten en aanverwante vorsten, afkomstig van het
in 1820 gesloopte kasteel. Hierbij Sophia Hedwig, richting P. Moreelse, en Amalia
van Solms, school J. van Ravesteyn, Prins Willem I, type Mierevelt, Maurits, Willem
Lodewijk en Philips Willem alle drie school Mierevelt, Willem III, school G. Kneller,
en Maria II Stuart, school G. Kneller, Karel I van Engeland, een onbekende, Frederik
Hendrik, alle drie school Mierevelt, Maria I Stuart en Louise Henriette, en haar
echtgenoot den grooten keurvorst, alle drie
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school G. Honthorst, en nog een onbekende van onbekende hand.
Portretten van F.v. Borssele en Jacoba van Beyeren, en XVIIe-eeuwsche copieën
naar origineel (XV).
Gedreven en gegraveerden zilveren beker van het St. Jacobsgilde (1595) met
inscriptie (1604, 1611, 1694) met beeldje van St. Jacob op het deksel en op den kelk
een vergulde banderol. Keuren: Breda, ster, D.
Gedreven zilveren ananasbeker zonder deksel (1613) van het St. Jacobsgilde met
gegraveerde namen. Keuren: Zierikzee, pelikaan en G.
e. i. De NED. HERV. KERK is een baksteenen kruiskerk (XV a en XVI A) met half
ingebouwden westtoren.
Schip (XVI a) van zes traveeën, van de verlaagde zijbeuken gescheiden door
spitsbogen op hooge kolommen met enkel bladkapiteel en achtkant basement. Houten
tongewelf met geprofileerde ribben en trekbalken met neuten in de zijbeuken halve
tongewelven Steunbeeren met bergsteenen hoekblokken.
Dwarsbeuk met groote spitsboogfriesters. Koor (XV a) met 5/10-sluiting, de
spanten in het zicht, oorspronkelijk met kolonnetten op draagsteentjes en met bladrand.
Muurkastje in de sluiting. Recht-gesloten aangebouwde sacristie (XV c) aan de
zuidzijde en noordelijk bijkoor met rechte sluiting. De steunbeeren aan het koor zijn
zonder, die aan het noordelijk bijkoor met bergsteenen hoekblokken. In het koor zijn
geen hooge vensters. Het noordelijk bijkoor (XV a) is hoog opgetrokken en door een
hoogen spitsboog met het middenkoor verbonden, het heeft de spanten in zicht met
nog een kolonnet met draagsteentjes met bladornament. Baksteenen westgevel met
drie smalle teruggemetselde velden.
In den oostwand een poortje (1646). Aan het schip, noordzijde, portaal met steenen
kruisgewelf (XVI A).
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Het schip is als preekkerk afgesloten.
Toren (XVI B) van twee geledingen met hoogen spitsboog en met bergsteen
bekleed muurveld in de eerste, en galmgaten in de tweede geleding. Steunbeeren op
de hoeken met zandsteenen hoekblokken; achtkante houten spits (XVII) met open
koepel en hierboven een kleiner achtkant koepeltje. De kerk bezit:
Steenen voet, ws. van een doopvont (XVI A?).
Preekstoel met trap (1701) door A I D H, met koperen doopbekkenhouder (±
1700).
Twee banken (XVII B) en bank onder het orgel (± 1700).
Graftombe van Floris van Borssele (1422) en Oda van Bergen (1420), met deksteen
met opschrift langs den rand, fragment van een ridderbeeld en in den achterwand
van de nis fijne gothische nisjes met spitsbogen met driepasvulling en ornament.
Grafmonument van C. Liens (1636) en H. Walen (1627) van gekleurd marmer,
architraaf met gebroken fronton, gedragen door kolommen; van de engeltjes op het
fronton is nog een bewaard.
Memorietafels van J. Liens en zijne vrouw Ph. Werkendet (1594 en 1610) en van
E. Liens geh. met J. Smoulders (1643).
Gothische zerken met emblemen der evangelisten op de hoeken: (1484) kanunnik
met afbeelding van een kelk; (XVI a) met uitgesleten gegraveerd mansbeeld; (1522
en 1524 en XVI a) met moet van uitgenomen koperen plaat; (XVI a) met twee
gebeeldhouwde figuren; (1532) met twee gebeeldhouwde figuren onder baldakijn;
(1500, 1517 (2), 1522, 1568 (?) en XVIa); gothische zerk met evangelisten in de
hoeken en groot wapen 1567. Zerken met wapens (1607, 1623, 1637, 1639, 1670 en
1690, 1707).
Twee tekstborden (XVII).
Psalmborden geschrlderd door I. Blom (1791 en 1792)
Credobord (1806).
Rouwbord (1777).
Twee klokken, gegoten in 1477.
Klokkenspel van dertien klokken, in 1613 gegoten door Peter
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van den Gheyn, met medaillons op de groote klok, gegoten te Bergen op Zoom, en
eene klok, in 1760 gegoten door Otto Bakker te Rotterdam.
Oude speelwerktrommel en uurwerk (XVII).
De drie kerkkronen zijn ± 1902 verkocht naar Zuid-Beveland en elders.
f. WEESHUIS (XVII a). Eenvoudige gevel met jaarankers (1754) en cartouche (XVII
a) met opschrift; inwendig sleutelstukken (XVII a).
g. 1. A 34. Hooge trapgevel (1592) met jaarankers.
2. A 36. Trapgevel (± 1600) met overhoekschen top en hoekpilasters en dubbelen
boog boven een venster (fragment).
3. A 306. Trapgevel (XVII b) met vleugelstukken met toppilaster, oeil de boeuf
en 4 ankers.
4. A 26. Trapgevel (XVII B) met toppilaster op een draagkopje.
5. A 24. Op den gevel fragment van een staanden leeuw met topijzer (XVII B).
6. Ankers: A 11 (XVI d) met monogram anker; A 289. ankers (XVII B).
7. A 52. Jaarankers (1744).
8. Aan den weg naar Stavenisse de HOEVE KEYZERBURGH, (midden-XVII)
verbouwde gevel en bijgebouw met ankers.

Meliskerke.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (± 1400), bestaande uit een schip
van vijf traveeën, verbouwd XVII A, en een westtoren (± 1400).
Het schip is XVII verlaagd en het koor is afgebroken en vervangen door eene
consistoriekamer. In den oostmuur in de rechterhelft spoor van een dichtgemetselden
spitsbogigen koorboog.
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Portaal (1769) aan de zuidzijde met jaartal op het deurkalf.
De toren staat niet midden voor de kerk en heeft slechts ééne geleding met
hoekbeeren en aan de westzijde een kleine spitsboognis, waarin een lage doorgang
met korfboog. Hierboven een spitsboog met een thans dichtgemetseld nisje, daarboven
twee smalle lichtgleuven en daarboven de galmgaten. Vierkante lage spits.
Aan de noordzijde een vierkante, halfrond bijgewerkte traptoren.
Het schip heeft eene vlakke zoldering.
In den toren aanzetten van een steenen kruisgewelf, een thans gedichte doorgang
met spitsboog naar de kerk en twee spaarnissen met halfronde sluiting aan de noorden de zuidzijde. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel met boogpaneelen (midden-XVII).
Orgelgalerij en orgel met fragmenten (XVIII c), klavier met den naam van J.J. van
der Burg te Vlissingen.
Heerenbank met twee blanke wapens (midden-XVIII).
Zijbanken met twee knoppen in bloemvorm (XVIII B).
Fragment van eene gegraveerde zerk met ridder en edelvrouw (XV B).
Twee deksels van doodkisten van roode zandsteen (XV).
Koperen kroon tweemaal acht-lichts (XVIII).
Klok, in 1636 gegoten door Johannes Burgerhuys.
g. 1. A 82. Gevelsteentje met opschrift (1825).

Middelburg.
b. Verdedigingswerken.
1. DAMPOORT. Van de in 1585-1591 door Pieter van Loo gebouwde nieuwe Damof Veersche poort, gesloopt in 1870, zijn in de Nederstraat nog twee steenen dammen
aanwezig.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

114
2. KOEPOORT. Molenwater N 54 in 1735 gebouwd door J. de Munck, naar eene
teekening van J.P. van Baurscheit. Baksteenen poort: voor- en achtergevel versierd
met geblokte pilasters en het wapen der stad. Sluitsteen in den rondboog van den
doorgangsboog met kopje en jaartal.
3. Het WALTORENTJE (XV B) aan den Kousteenschen dijk bij het huis van bewaring
is geheel ommanteld met baksteen.

c. Bruggen, standbeelden, pompen, schamppalen.
1. Monument voor de havenvernieuwing in 1818 aan de Rouaansche kaai. Hardsteenen
NAALD op vierkant voetstuk. Aan de naald de wapens van Zeeland en Nederland en
op het voetstuk wapen van Middelburg, twee kransen en opschrift.
2. POMP Vischmarkt, hardsteen (XVIII b).
3. POMP Haringplaats (XVIII b), door J. de Munck.
4. Schamppalen: Korendijk P 48, Molstraat hoek Lange Singelstraat, Nieuwstraat
C 216 (alle XVII A).

d. Wereldlijke openbare gebouwen.
1. PROVINCIAAL GOUVERNEMENT en STATENZAAL, zie Abdij.
2. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK, Hofplein D 73, oorspronkelijk als heerenhuis
voor J.A. van de Perre in 1765 gebouwd, sinds 1838 gerechtshof, sinds 1876
rechtbank. Hoofdgebouw met twee rechthoekig hierop staande vleugels. Het
hoofdgebouw met kroonlijst gedragen door hoekpilasters en met groot driehoekig
fronton. Hardsteenen omlijsting van de deur en van het middenraam, gesmeed ijzeren
raamhekken en dakvensters met rad. Twee hardsteenen lantaarnpalen (XVIII d). In
den zijgevel twee steentjes, waarvan een met drie lelies (XVII A) en een (XVI) met
het wapen van de Duitsche orde, die op deze plek eene commanderij bezat.
Inwendig: Audiëntiezaal met gesneden deuren Lod. XV,
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twee dessus de porte, stuc plafond Lod. XV en schoorsteen. wandtapijten door
Leyniers te Brussel (1765). Aan den schoorsteen twee verguld bronzen appliques.
Zittingzaal stijl Empire, later aangebouwd. IJzeren hek met fasces, weegschalen
en gerechtsroeden, zwaarden en doodskoppen door F.H. Lievens uit Antwerpen
(1744), en twee houten loopende leeuwen met de wapens van Zeeland en Middelburg
(XVIII a, door J.P. van Baurscheit Jr. uit Antwerpen). overgebracht uit de Hooge
vierschaar in het raadhuis.
Raadkamer, schoorsteen en grisaille met wapen (XVIII d), twaalf stoelen en een
leuningstoel met wapen van Zeeland (XVIII B).
Bodekamer met geschilderd behang in den trant van A. Schouman. Boven de deur
alliantiewapen van J.A.v.d. Perre en J.A. van den Brande (XVIII d).
Hal met twee beelden op consoles en pilasters met Ionische kapiteelen; stuc plafond
(XVIII d).
Op de verdieping: Presidentskamer. Gesneden deur en dessus, schoorsteen met
grisaille stuk (door P. Gaal?) (XVIII d).
Getuigenkamer. Schoorsteenstuc en dessus (XVIII c).
Parket van den officier. Houten betimmering en marmeren schoorsteenmantel met
grisaille door D. van der Aa (1770).
Parket van den substituut-officier. Zijden behang en lijstwerk, schoorsteenmantel
met spiegel (midden-XVIII), drie dessus in grisaille.
Kamer van den rechter-commissaris. Eenvoudige schoorsteen met schilderstukje
(XVIII d).
Griffierskamer. Eikenhouten bibliotheekbetimmering met vazen en eiken plafond
(XVIII d).
Practizijnskamer. Twee schoorsteenstukjes en dessus de porte (XVIII d) en tien
stoelen (XVIII c).
Bodekamer. Schoorsteen met grisaille (XVIII d).
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3. KANTONGERECHT, Balans D 6, oorspronkelijk heerenhuis (XVII c). Breede gevel
van acht ramen breedte met pilasters met Ionische kapiteelen en lijstbasementen,
staande op een zandsteenen plint en doorloopende tot de breede kroonlijst met blokjes.
In het midden boven de kroonlijst een verhoogd gedeelte ter breedte van twee ramen
met voluutvormige vleugelstukken en een door Korinthische pilasters gedragen
driehoekig fronton. Boven de vensters opgenomen festoenen en in het fronton twee
meerminnen en een oeil de boeuf. Zadeldak met twee zijtrapgevels, deuromlijsting
met snijwerk.
Inwendig: dubbele portaalboog met Korinthische kapiteelen en gesneden houten
zwik- en boogvullingen. Trap met gesneden balusters.
Kamer links met lijstwerk, eenvoudig stuc plafond Lod. XV; spiegel (XVIII d).
Kamer rechts met eenvoudig stuc plafond (XVIII d), damtafeltje, spiegel en
schoorsteenmantel (XVIII d).
4. HUIS VAN BEWARING, Kousteensche dijk P 5, (modern) bezit: Regentenstuk
door A. Loeningen (1643) van vijf personen op paneel. Regentenstuk (1681?) op
doek. Regentenstuk door A. Schouman (1764) op doek.
5. KAZERNE, Korte Noordstraat E 18 (1849).
6. HOSPITAAL, zie: Doelen.
7. KLEEDINGMAGAZIJN, zie: Bank van leening.
8. OOST-INDISCH HUIS, Rotterdamsche kaai O 243 (1711), sinds 1813 entrepot
enz., thans hypotheekkantoor en kantoor van belastingen. Baksteenen gevel met
vooruitgemetseld middenstuk en vleugels met kroonlijst met groot driehoekig fronton
over het middenstuk. Hardsteenen plint en hardsteenen middenpoort met versierde
venstertravee der eerste verdieping. Daarboven twee rond afgesloten nissen en twee
ronde nissen. Twee eenvoudige deuromlijstingen.
Inwendig: bovenkamer links, schouw met gesneden lijst voor een (verdwenen)
schoorsteenstuk (± 1711). Rijk gesneden
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trap met balusters. In de gang een houten beeld: Romeinsch krijgsknecht met hond,
waarschijnlijk afkomstig van een schip.
Aan de binnenplaats een vergaderzaal uit een ouder gebouw, baksteen met
natuursteenen banden op een onderbouw met natuursteenen kozijnen en twee poortjes
(XVII B). In deze zaal, thans hypotheekkantoor, schoorsteenmantel met monogram
der kamer Middelburg en grisaille schoorsteenstuk met Mercurius door M.J. Geeraerts
(midden-XVIII).
Een marmeren buste van den Franschen admiraal P.A. de Suffren door Houdon
is thans in het Mauritshuis te 's-Gravenhage en eenige portretten van
Gouverneurs-Generaal zijn overgebracht naar het Rijksmuseun te Amsterdam.
Thans van den voorbouw door een muur gescheiden binnenplaats met aan drie
zijden pakhuizen, tegenwoordig entrepot (XVII), waarvan twee met trapgevel en een
hiervan met hijschbalk en gekoppelde kozijnen. Groote houten zonnewijzer en looden
nokversieringen.
Deze binnenplaats is door een doorgang verbonden met eene derde binnenplaats,
aan vier zijden ombouwd met pakhuizen, waarvan de achterste, uitkomende aan de
Korte Breestraat, thans verhuurd zijn. Van deze pakhuizen (1671) heeft één een
hijschbalk en één een houten zonnewijzer. Verlaatbakken met O.-I.-vaarder en wapen
van Middelburg, koperen pompbek.
Aan de Korte Breestraat O 178. Pakhuisgevel (1671) met vooruitgemetseld
middenstuk, kroonlijst en zadeldak met vier dakvensters. In het midden is de gevel
hooger opgetrokken en afgedekt door een driehoekig fronton met geblokte omlijsting,
waarin het monogram: Z-V O C-M; op den top een wereldbol. Hijschbalk en cartouche
met jaartal (1671). Twee zijpoortjes met gesneden houten versiering, koperen
leeuwtjes op de dakvensters.
Het hiernaast gelegen pakhuis (1722) heeft een vlakken gevel met kroonlijst op
consoles, monogram: Z-V O C en versierde hijschbalk.
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9. WONING van den opperequipagemeester van de Oost-Indische Compagnie, Maisbaai
P 128. Drie steenen met monogram der kamer Middelburg en: 1616. Inwendig twee
schoorsteenen met schilderstuk (door Borsele, 1754), en een schoorsteen met grisaille
schoorsteenstuk (XVIII c).
10. SMEDERIJ, Dokhaven P 126. Steenen met monogram V O C-M en jaartal:
1616.
11. RAADHUIS, Markt. Het raadhuis bestaat uit: a. een hoofdgebouw aan de Markt
met toren en traptoren (1452), later vergroot met het gerecht aan de Noordstraat en
in 1512 en 1513 bekleed met een nieuwen gevel door Anthonis Keldermans; b. een
daarnaast aan de Markt gebouwde Vleeschhal (1513-1518); c. een verderen aanbouw
aan de Noordstraat met burgemeesters- en schepenkamer en vertrekken achter den
toren (1670), d. een derden aanbouw aan de Noordstraat (1780-1784), bij welke
gelegenheid voor den aanbouw van 1670 een nieuwe gevel werd gezet door Koenraad
Kayzer, en e. den toren (1507-1511). De gevels van het stadhuis en de Vleeschhal
werden sinds ± 1890 gerestaureerd onder toezicht van Dr. P.J.H. Cuypers.
a. De voorgevel (1512 en 1513) van het raadhuis is van Bentheimersteen met twee
verdiepingen van zeven traveeën met een achtkanten hoektoren. De eerste travee
links (naast de Vleeschhal) was eerst ingang, deze is breeder dan de overige traveeën.
De gevel gelijkvloers is vlak gehouden met spitsboogvensters, waarin maaswerk
en steenen kruiskozijnen metluikjes. Dein 1613 verplaatste ingang wordt overdekt
door een korfboog, waarboven een spitsboog met hogels en kruisbloem. Op het kalf
zijn drie draagsteenen voor beelden. Voor den ingang een bordes van hardsteen met
twee wapenleeuwtjes en op het plint het wapen van Middelburg (1756).
In de verdieping, die door een met beeldwerk versierde
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waterlijst van den beganen grond gescheiden is, zijn de spitsboogvensters voorzien
van hogels en kruisbloemen. In de zwikken boven de spitsbogen is maaswerk
aangebracht en hierboven onder de kroonlijst eene moderne breede balustrade van
verschillende teekening in elk vak. In de penanten tusschen de vensters zijn boven
de waterlijst op draagsteentjes rustende muurpilasters geplaatst met telkens twee
beeldnissen op kolonnetten met draagsteen en baldakijn en bij de restauratie
vernieuwde beelden, oorspronkelijk (1514-1518) gemaakt door Michiel IJwijnsz uit
Mechelen, in 1696 gerestaureerd door L. Ramont en in 1838 gerestaureerd en
vernieuwd door P.F. Freit. De beeren zijn doorgetrokken tot in de boven de kroonlijst
met spuwers geplaatste open balustrade en eindigen in pinakels. Schuin oploopend
zadeldak met drie rijen dakvensters en een versierden schoorsteen.
De hoektoren aan de Noordstraat is achtkant en met twee geledingen, beneden
met lisenen met rondboog en boogfries, gedekt door eene opengewerkte balustrade,
en in de tweede geleding met lisenen met boogfries, waarboven spitsbogige
beeldnissen met beelden op draagsteenen en onder kleine baldakijns. Boven de
kroonlijst wordt de toren bekroond door een achtkante spits.
b. De voorgevel van de reeds XV aan het Raadhuis verbonden VLEESCHHAL
(1513-1518) sluit geheel bij den hoofdgevel aan en wordt door een topgevel bekroond.
Gelijkvloers zijn de twee vensters lager dan bij den hoofdgevel doorgetrokken en
daartusschen is een geprofileerde hardsteenen ingangspoort geplaatst met rondboog
en bekroning met hogels en kruisbloem. Ter hoogte van de kroonlijst van den gevel
van het raadhuis begint de topgevel met trappen en hierop doorgetrokken pinakels,
rustende op draagsteenen. In het topveld zijn twee spitsboogvensters met maaswerk,
waartusschen een kruisvenster en in den top eene nis met modern beeld. Op den hoek
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links een hoektorentje op eene overkraging.
De zijgevel van de Vleeschhal aan de Helm, van negen traveeën, is bekleed met
Bentheimer steen, met spitsboogvensters met steenen kruiskozijnen. Op de verdieping
zijn de vensters geplaatst onder geprofileerde togen met kruisbloemen en rustende
op draagsteenen. Beneden twee ingangen, waarvan een gedicht.
De achtergevel aan den Helm is gelijk aan den voorgevel, doch eenvoudiger
versierd en met twee overgekraagde hoektorentjes.
c. De gevel aan de Noordstraat bevat vijf traveeën als de hoofdgevel, doch zonder
beelden. Boven de drie linksche traveeën een topgevel als bij de Vleeschhal. Aan
het einde rechts een zijtrapgevel. De vroeger aan deze zijde aangebrachte ingang met
bordes (afgebeeld op het schilderij van D. Verrijt, 1605) is in 1613 verwijderd.
d. De hierbij aansluitende hardsteenen gevel van 1780--1784 strekt zich uit over
negen traveeën, met vooruitspringend middenstuk, waarbij in de penanten der
grondverdieping vlakke pilasters met Ionische kapiteelen. Op de verdieping is in de
penanten een plint, waarboven wapentropeeën door J. Camhout, en voor de vensters
steenen balustrades. Kroonlijst met in het midden verhoogd gedeelte met wapen
tusschen twee engelen. Op het dak twee dakvensters en twee sierschoorsteenen.
Stoeppalen en kettingen (XVIII d) over de geheele breedte aan de Noordstraat en
palen tot afsluiting van deze straat.
Aan den aanbouw van 1780-1784 bevindt zich aan den Helm een eenvoudige
ingang (XVIII d).
e. Toren (1507-1511, gerestaureerd 1882-1884), midden achter den hoofdgevel,
vierkant met twee geledingen, beneden vlak, wellicht van een ouder gebouw (XV),
tweede geleding met blinde spitsboognissen met traceering. Hierboven een achtkant
bovenstuk met vier op de hoeken geplaatste pinakels
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op eene overkraging, welke onderling verbonden zijn door eene opengewerkte steenen
balustrade. In het achtkante bovenstuk open spitsboogvensters met traceeringen.
Hiertegen de wijzerplaten en een huisje voor de ruitertjes en voetknechten van het
speelwerk. Bekroning door achtkante spits met peer en windwijzer (meermin).
Op de achterste binnenplaats een verlaatbak met stadswapen (1780).
Inwendig, begane grond:
a. Eenvoudige hal met balksleutels (XVI a), zitnissen onder de vensters en twee
geprofileerde poortjes met korfboog.
b. Vierschaar met gesneden balksleutels op draagsteenen met beeldwerk en zolder
met kinderbalkjes (XV). Schouw met steenen wangen met leeuwen met schild en
houten kap met gesneden lijst (XV). Hierboven schilderij van het Laatste Oordeel
door Ghijsbrecht (1560), op paneel (Cat. 104)1), gehouden door twee levensgroote
geschilderde figuren. Schepenbank (XVII b) met gesneden zijleuningen en naast de
schouw een overhuifde bank met snijwerk (XVII b) en gerechtsroede. Op de tafel
twee houten leeuwtjes (XVIII b, misschien door J.P. van Baurscheit) (Cat. 54).
Houten Justitiabeeld door Mahy van Seel (XVII b) (Cat. 53).
Rijk gesneden tochtportaal (1640) door Adriaen van Delen, met drie beelden:
Geloof, Liefde en Hoop.
In deze kamer: eenige opschriftborden, wapens, trommen en vlaggen, boeiblok
en brandijzers, twee caryatiden afkomstig uit de Hooge Vierschaar (± 1700), zes
gebrandschilderde ruitjes (1549), gemerkt A, in eene omraming met uitgesneden
onderstukken met verschuifbare paneelen, afkomstig uit de schutterszaal van de
Edele Busse. Het ijzeren hekwerk uit de Vierschaar (1744) is in 1838 overgebracht
naar het Prov. gerechtshof, sinds 1876 rechtbank.

1) De nummers verwijzen naar den Catalogus van het Stedelijk museum, 1910.
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c. Trouwkamer (vroeger schepenkamer). Boven de deuren drie dessus, geschilderd
door G. Sanders (1764) (Cat. 167). Grijs marmeren schouw (XVIII) met houten
boezem, waarboven een schutterstuk van W. Eversdijck (1655) (Cat. 118).
d. Oude Burgemeesterskamer, thans bergplaats voor het notarieel archief. Rood
marmeren schouw met gebeeldhouwd houten bovenstuk (1672), waarin een schilderij:
Fabius Maximus vermoedelijk door P. Fouchier (1680) (Cat. 165), twee dessus door
G. Sanders (1764) (Cat. 166); eenige oude, banieren.
e. Gang met stucwerk Lod. XIV, gangbank met gesneden wapen van Vlaanderen
(± 1670), twee groote rouwborden van Mr. W. Schorer († 1793) en diens echtgenoote
J. Ph. van Herzeele, († 1790), afkomstig uit de Nieuwe kerk (Cat. 382) en zeven
kleinere rouw- of wapenborden en dertig schildjes van rouwborden.
f. Trap met stuc plafond Lod. XIV en verguld-ijzeren balustrade Lod. XIV (±
1670), serie portretten van de familie Evertsen (XVII en XVIII) (Cat. 130-146),
waaronder Evert Hendricksen († 1601) Holl. school (± 1600); Joh. Evertsen
(1600-1666) door H. Berckmans (1661); Corn. Evertsen († 1679) door Ph. van Dijk
(copie); Corn. Evertsen (1690-1773) door B. Montmorency (1724); Geleyn Evertsen
(1655-1721) (± 1700) en Jan Pietersz. Coen (± 1670), copie.
g. Kamer aan de overzijde van den corridor met stuc plafond (Amphion), Lod.
XIV.
h. Steenen kamer, hierin: bouwfragmenten, gevelsteenen, tegeltableau van groote
figuren (Maurits, Frederik Hendrik) en twee van Eva (XVII A) (Cat. 67), vier steenen
van de Dampoort (afgebr. 1873), (1578, 1591 en 1630) (Cat. 82), klokje, in 1638
gegoten door Michael Burgerhuys, afkomstig uit den stadhuistoren (Cat. 349), zes
koperen wapentjes, afkomstig van kronen uit de Nieuwe kerk (XVIII A) (Cat. 381),
model van de poort aan de Abdij uit 1679 in hout door C.L. Ovaa
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(1852-1887) (Cat. 40), model van de Vlissingsche poort in hout, door C.L. Ovaa
(Cat. 23), model van een ophaalbrug (1845) (Cat. 493), enkele scheepsmodellen,
twee gesneden paneeltjes met attributen van het timmermansgilde (1738) (Cat. 56b)
en varia.
i. Eenvoudige gevangenhokken bij den toren naast de Vleeschhal.
Op de bovenverdieping:
j. Oudheidkamer (XVIa), gerestaureerd 1907 door den architect J.A. Frederiks,
met kinderbalkjes, poortje met geprofileerden spitsboog; haardplaat (± 1600) in een
modernen schouw.
Verzameling, zie afd. h.
k. Raadzaal (1780-1784). Wandbetimmering, Lod. XVI, stuc plafond, twee
schoorsteenmantels met schoorsteenstukken door P. Borsselaar (1684 en 1687) (Cat.
168), schilderij: Regenten van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis (1703) (Cat. 123)
en gezicht op Middelburg door L. Pancras (1628) (Cat. 107), kaart van de haven van
Middelburg door P. Snijders (± 1785) naar eene oude kaart (1511) (Cat. 1), Lod.
XVI tinnen inktkokers (ook op eenige bureau's) en gebeeldhouwd houten stadswapen
(± 1670).
l. Burgemeesterskamer. Gebeeldhouwde spiegel met wapens van Le Sage en
Thibaut (± 1679) door Jacob der Kinderen (Cat. 330), twee schilderijen: regenten
van het Kuipersgilde door W. Eversdijck (1662) en door Paulus Fouchier (1672)
(Cat. 121 en 122), pastelportret van J.W. Sandra door B. Vaillant (1691), eikenhouten
kleerstaander, gebeeldhouwd (XVII a) (Cat. 337), en staande klok door Fromanteel
en Clarke (XVIIId)
m. Gang met stuc plafond (1782), gebeeldhouwd houten festoen met wapen van
Zeeland (± 1670), vier schilderijen van Mexicaansche steden (Mexico, Veracruz en
Acapulco) door Jo Gomez de Trasmonte (1628) en I.A. of A. Boot (XVII b) (Cat.
480-483), regentenstuk van commissarissen van de Wisselbank door A. Schouman
(1761) (Cat. 124). Twee afbeel-

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

124
dingen van het grafmonument der Evertsen, teekeningen (XVIII B en 1800) (Cat.
161 en 162), portret van C. Evertsen, zwartkrijtteekening (XVII of XVIII) en
gangbankje van het Kuipersgilde, met intarsies (1617) (Cat. 327).
n. Wachtkamer onder den toren met twee kruisgewelven met rosetten (bladvorm),
rustende op draagsteenen met bloemen (midden XV), oude archiefbewaarplaats.
o. Icaruskamer (thans leeskamer). Eenvoudig stuc plafond (Icarus) (XVIII b),
schoorsteen Lod. XIV met schoorsteenstuk van J.P. van Baurscheit Jr. (1735),
schilderijen: Gezicht op de Markt met het stadhuis door N.D.B. (1605) (Cat. 10),
portretten van J.H.D. en C. Evertsen (XVII c) (Cat. 134 en 138) en gezicht in de
Oude Sint Pieterskerk door Dirk van Deelen.
p. Secretarie, vroeger weeskamer van het landrecht. Eikenhouten betimmering
met schoorsteen en kasten met beeldhouwwerk van Jan Hardewel (1647).
De VLEESCHHAL inwendig:
a. Gelijkvloers. Groote benedenzaal over de geheele diepte met negen
spitsboogvensters aan de Helmstraat en twee aan den tegenoverliggenden langen
wand, uitkomende op eene binnenplaats. Steenen netgewelf met culots en rustende
op draagsteenen (XVI a). In de lange wanden nissen voor de vleeschhouwers en in
de hal een schilderij (levensgroot rund). Een tweede is overgebracht naar de
Stadsschuur.
b. Op de verdieping, wapenkamer in 1600, in 1646 ingericht voor weeskamer en
landrecht.
c. Blauwe gang met twee gesneden versieringen op de deuren: ‘Vertreckkamer’
en ‘Middelburghs ambacht ende tlandrecht’ (midden XVII).
d. Vertrek naast de (onbelangrijke) thesaurie. Kruisgewelf op kopjes (XVI a) en
daarnaast steenen trap met tongewelven en portaaltje met kruisgewelf op draagsteenen
(XVI a).
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e. Vertreckkamer (± 1646), weeskamer, thans secretarie, betimmering met loketten
en poortje met Charitasbeeld (± 1647), balustrade en poortje naar bijvertrek, schouw
met gebeeldhouwd houten festoen en twee caryatiden (1647); schilderij: Het graven
van de Nieuwe Haven door J.H. Koekoek (1816) (Cat. 108).
f. Ambachtskamer (1646), nu secretariskamer. Zijwand met betimmering en poortje.
Kinderbalkjes met gebeeldhouwde sleutelstukken met wapens, schouw met gesneden
fries en twee caryatiden (alles midden XVII), kist van het Kuipersgilde (XVII) (Cat.
55), kist van het Kruideniersgilde met wapens (1709) (Cat. 334), bolpoottafel (XVII
B), bureau met kast (XVIII c), negen schuttersstukken (1588 (2), XVI d, 1620, 1627,
1628, 1630 en 2 XVII a) (Cat. 109-117), gebeeldhouwd houten festoen (± 1670),
gebeeldhouwd stadswapen (± 1670).
Een zilveren zoutvat, ± 1700, afkomstig van de Weeskamer, bevindt zich in het
Nederlandsch Museum te Amsterdam, no. 273; aldaar steenen borstbeeld eener
vorstin en drie koppen van vorsten uit den voorgevel, twee houten beeldjes van het
torenuurwerk, drie houten cartouches (twee van 1653 en een van 1709) en een houten
figuur (wildeman) (XVII).
12. BOTERBEURS, Korte Burg D 8 (1592). Plein aan drie zijden omsloten door
eene galerij op Dorische hardsteenen kolommen, waarboven een breede kroonlijst
met consoles (XVII). Vierkant open houten torentje met klok enbekroning met een
burg. Afsluithek aan de open zijde van het plein. In de klinkerbestrating is een
windroos aangebracht.
13. KORENBEURS, Dam F 1, (vóór 1583), vernieuwd 1767 en 1847. Galerij op
hardsteenen Dorische kolommen.
14. VISCHMARKT, N 159, (1559, vernieuwd XVIII). Galerij met houten kroonlijst
op hardsteenen Dorische kolommen.
15. WAAG, Balans D 3. Steenen hekposten (1823).
16. STADSSCHUUR, Hoogstraat I 145, (± 1650), ter ver-
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vanging van een ouder gebouw van 1585, afgebroken in 1642. Lange zijgevel met
versierde voor- en achtergevels, breede trapgevel met zandsteenen banden,
zandsteenen raamomlijstingen en plint en geprofileerde poort. Zijgevel met halve
steenen kruiskozijnen met geprofileerden bovendorpel, schuin oploopend dak met
drie dakvenstertjes. Geprofileerde poort. Aan den zijgevel: steen met aangeving der
vloedhoogten (1686-1845) en aan den achtergevel een zonnewijzersbord,
overgeschilderd in 1842. De gevel is gerestaureerd.
17. SINT JORISDOELEN, Balans E 110, nu sociëteit. Bergsteenen gevel (1582) in
1894 gerestaureerd door J.A. Frederiks, zes traveeën breed, van twee verdiepingen,
door een waterlijst gescheiden, met zadeldak met dakvenstertjes tusschen twee
zijtrappen, en top over 4/6 van den gevel. Top van twee verdiepingen met in- en
uitgezwenkte rollaag en driehoekig fronton, bekroond door een beeld van Sint Joris.
Kruiskozijnen, jaartal in de ankers, twee steenen met de wapens van Zeeland en
Middelburg en hierboven steen met Sint Joris tusschen twee boogankers. Poortje
met rondboog met masker als sluitsteen en twee rozetten in de zwikvullingen,
architraaf en driehoekig fronton (vernieuwd 1894). Geribde nageldeur. Klopper en
slotplaat in den trant van Lutma.
Moderne aanbouw links met poortje met boven- en zijlichten met fraai
ijzer-smeedwerk (1702), afkomstig van het gasthuis in Tholen. Knop en ringplaat.
Inwendig: schoorsteen stuc (1775) met boog, stuc plafond (1775), houten Sint
Joris beeldje met zes wapens door Slegt (XVIII B), marmeren Sint Joris beeldje,
Italiaansch (± 1600), (geschenk uit lateren tijd).
Twee schuttersstukken, door C.J. van Bieselinge (± 1580) en een verguld zilveren
beker (1766) in het raadhuis (Cat. 174). Een verguld zilveren beker (XVI B) is in
1880 verkocht aan den heer Aug. Jansen te Amsterdam.
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18. KLOVENIERSDOELEN, Pottenbakkerssingel Q 39 (1607), later gebruikt als
kuipersgildekamer en in 1788 afgestaan aan de V O C, 1795 ingericht tot militair
hospitaal en thans nog als zoodanig gebruikt. Toren afgebroken 1745, gevel
gerestaureerd 1914 en 1919.
Breede voorgevel van eene verdieping en eene kelderverdieping, met schuin
oploopend dak met dakvenstertjes en een midden- en twee zijtopgevels. Baksteen
met zandsteenen banden en kruiskozijnen.
De zijtoppen van den voorgevel hebben zandsteenen hoeklijnen en banden en een
bovenstuk met voluutvormige vleugelstukken en driehoekig fronton, bekroond door
een bol met punten. De middentop heeft een gebogen zandsteenen rollaag, eindigende
in voluten, zandsteenen banden en twee waterlijsten. Obelisken op voetstuk met
koppen zijn op de hoeken boven de verdieping van den top geplaatst en twee steenen
met koppen onder die waterlijst. In het bovenstuk van dezen top een groote gevelsteen
(twee gekruiste haakbussen en kogels) met half-figuren (engelen) als vleugelstukken
en driehoekig fronton met blank wapenschild, bekroond door een adelaar op den top.
Ingangspoort, geblokt, met halfronden doorgang, waarboven architraaf en
segmentvormig fronton; dubbel hordes met vier leeuwen met de wapens van
Middelburg en Zeeland. Vijf-en-dertig sierankers in den gevel.
Achtergevel beneden met geblokte omlijsting der vensters met halven cirkelboog
en boven (thans half gedichte) kruisvensters. Waterlijst onder de vensters der
verdieping, twintig ankers. De achtergevel is gedeeltelijk gesausd.
Traptoren, achtkant, aan den achtergevel met twee halve kruiskozijnen met steenen
dorpels, twee waterlijsten en twee ankers. Moderne aanbouwen.
Zijpoort met rondboog met maskaron als sluitsteen, architraaf en driehoekig fronton
met Bourgondischen vuurslag en twee
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gekruiste haakbussen. Oude slotplaat op de moderne deur.
Inwendig: balkneuten met bladversiering en krijgsattributen. Kinderbalken. Schouw
met getorste marmeren kolommen en houten fries met krijgsattributen en wapens
(XVII). Hieronder in den kelder onderstuk van een schoorsteen met gothisch
maaswerk.
Acht schuttersstukken in het raadhuis.
19. SINT SEBASTIAANSDOELEN, Schuttershofstraat. Ter plaatse van het in 1374
gestichte en 1578 afgebroken Augustijnenklooster, gebouwd in 1594; gevel aan de
hofzijde gewijzigd 1700/1701, geplunderd 1787, deels gerestaureerd XIX d.
Behouden zijn nog een fragment met zijtrapgevels en een achtkante toren (1594),
drie fraaie ankers en twee steenen met de wapens van Zeeland en de schutterij.
Aan den gevel van het (moderne) Schuttershof twee beeldjes van zandsteen (XVII
A), afkomstig van een muur aan de Beddewijkstraat.
Inwendig: beneden zaal met kinderbalkjes en balksleutels met koppen en in de
gerestaureerde Schutterskamer op de verdieping draagkoppen en balksleutels met
wapens.
Aan den Molenberg K 101: poort met gemetselden Tudorboog, waarboven een
segmentboog met nis (± 1600) en aan den Molenberg naast K 87 een geblokt
zandsteenen poortje, waarboven een steen met wapen der schutterij (Sint
Sebastiaanskruis) (XVII a/b).
De schutterij bezit: een schuttersstuk door C. Jonson van Ceulen (1650), een
schilderstuk (H. Sebastiaan) Holl. school (XVII c), eene collectie Delftsch aardewerk,
een koperen staande lamp, de laatste afkomstig van de schutterij van Sint Joris (XVII
A), oude kasten, enz.
In de oudheidkamer een verguld-zilveren keten met papegaai, (1602) met den
naam Soggaert op den ketting en zeven en twintig penningen (1596-1752 en twee
na 1850) (Cat. 194),
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een zwart ebbenhouten staf met zilver en parelmoer ingelegd, met wapens (1699),
door Jan Huype, met ketting en plaatje (1752) (Cat. 416), een wijzerplak (1696) met
zilveren plaat, gegraveerd met de wapens van Middelburg en St. Sebastiaan (Cat.
196), een glazen beker met schutter (XVIII) (Cat. 227) en een zilveren beker (1823)
(Cat. 179).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De ABDIJ-GEBOUWEN.
De Maria-abdij is als klooster gesticht 1106, 1107 of 1123, waarschijnlijk in de
plaats van een ouder klooster van Sinte Marie en in 1186 tot abdij verheven.
In 1253 waren bij het bezoek van den Roomsch-Koning Willem II de gebouwen
reeds bouwvallig. Deze zijn daarna vernieuwd (XIII B) en 22 October 1492
grootendeels verbrand en daarna herbouwd. Gedeeltelijk, sinds 1886, gerestaureerd
door J.A. Frederiks. De abdij werd eerst bewoond door de kanunniken van
Vormezeele, die spoedig vervangen werden door Norbertijnen uit de Abdij van Sint
Michiel te Antwerpen.
Het complex der abdij-gebouwen bestaat uit: de gebouwen aan het abdijplein, de
ziekenzaal, het reefter, den kloostergang, de gebouwen aan de kleine plaats, de, thans
door latere particuliere gebouwen van het complex gescheiden, Blauwe of Gistpoort
en de kerk met toren.
A. Gebouwen aan het Abdijplein, te beginnen bij de Balanspoort en rechts
omgaande:
a. De Balanspoort (XIII B). Poortgebouw met dubbelen doorgang, links voor
rijtuigen, rechts, lager en smaller, voor voetgangers. De doorgangen worden aan de
Balanszijde door een muurblok gescheiden en zijn door tongewelven overdekt; de
verdere doorgangen zijn overdekt door kruisgewelven met lage gemetselde
afgeschuinde ribben, rustende op eenvoudige
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draagsteenen en, aan het Abdijplein. op een hardsteenen pijler met bladkapiteel (XIII
B). Tusschen de twee kruisgewelven een gemetselde rondboog. De kleine doorgang
is (XVI) dichtgemetseld en bij de restauratie weder geopend. De gevel van het
poortgebouw aan de Balans is van baksteen met zandsteenen banden; steenen
kruiskozijnen op de verdieping en zoldervensters.
De dubbele poort aan de Balans (XVI a) is bekleed met bergsteen; geprofileerde
gedrukterondboog met geprofileerde pilasters in de midden- en zijpenanten en
beeldnissen boven de doorgangen.
De gevel van de poort aan het Abdijplein is van baksteen met zandsteenen plint.
De onderpui is vlak en van de verdieping gescheiden door een waterlijst, waaronder
een boogfries met driepasvulling in de linker helft en zonder vulling in de rechter
helft; de boogjes rusten op gemetselde draagsteentjes. De bovengevel is door dammen
verdeeld in halfrond afgedekte velden, waarin op de verdieping steenen kruiskozijnen
en op de zolderverdieping smalle vensters zijn uitgespaard.
Het gebouw wordt gedekt door een zadeldak, besloten tusschen zijtrapgevels, en
wordt geflankeerd door twee torens van de belendende gebouwen.
Het poortgebouw diende oorspronkelijk als bibliotheek der abdij, daarna als
rekenkamer, en is thans ingericht voor bureau van het Rijksarchief. De toegang
geschiedt door den toren rechts.
b. Complex van gebouwen met hoektorens en middeltoren (XV a). Baksteenen
gebouw van twee verdiepingen, elk met twaalf steenen kruiskozijnen. De linker toren
is een achtkante traptoren van twee geledingen van baksteen met zandsteenen
waterlijsten tusschen de geledingen en zandsteenen blokken op de hoeken. Boven
den ingang zandsteenen nis met resten van een beeld (apostel?).
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De baksteenen middeltoren is vierkant van vier geledingen, overhoeks uit den gevel
springend, met zandsteenen hoekblokken en blindbogen, met gothisch maaswerk in
de tweede en derde geleding en torenvensters in de derde geleding. Op den naar
voren springenden hoek eene dubbele beeldnis.
De rechter toren is een zeskante traptoren van baksteen, van drie geledingen met
zandsteenen hoekblokken en een nisje voor een beeld.
De torens zijn gerestaureerd, het bovenstuk is deels vernieuwd en van spitsen
voorzien.
De geheele bekleeding van den tusschenliggenden gevel is bij de restauratie
grootendeels vernieuwd. De achtergevel is onversierd. Het gebouw diende voor
woning der abdij en is thans met de poort tot Rijksarchiefdepot ingericht.
Inwendig: beneden: schoorsteen met wapens (XVII a), en gothische plint (XVI
a), schoorsteen Lod. XV met geschilderd schoorsteenstuk (A. Schouman?,
midden-XVIII). Boven: twee vertrekken met beschilderde kinderbalkjes (± 1630)
en beklampte deuren met ornament-beschildering (± 1630). De overige schouwen
enz. zijn modern en bij de restauratie aangebracht.
c. Burgpoort. Doorgang met vlak kruisgewelf met rozetten (XVI B).
Aan de buiten- en aan de pleinzijde eenvoudige zandsteenen poortjes
(midden-XVII), aan de buitenzijde met fronton, waarin een burcht en op den
architraaf: S P Q M, en aan de pleinzijde met het wapen van Zeeland. In het in ouden
stijl opgetrokken hieraan grenzende moderne gebouw een beschilderd houten
tongewelf (XVI A).
d. Abtswoning, later Raad van Vlaanderen en thans woning van den Commissaris
der Koningin (XVI d), op ouderen onderbouw met kelder (XIII), is grootendeels
gemoderniseerd. In de onderpui vier hardsteenen hoekkolommen op zandsteenen
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plint, met kapiteelen met geometrische figuren, verbonden door zandsteenen
korfbogen, behoorende tot de thans gedichte galerij. Op den rechter hoek een achtkante
traptoren van baksteen.
Inwendig: twee schoorsteenen, Lod. XV, met schoorsteenstuk (XVIII a), gobelin
behang (midden-XVIII), kelder met Romaanschen pijler (als in de Balanspoort).
e. Abdijgebouwen, later Admiraliteit van Zeeland, nu koffiekamer der Staten.
Hoog baksteenen gebouw (XIII) met op het plein uitgebouwden toren. Gevel van
twee verdiepingen, met steenen kruiskozijnen en kelder. De gevel wordt van boven
afgesloten door een rondboogfries met driepasvulling; de boogjes rusten op
draagsteenen met kopjes. Links van den toren twee en rechts vijf vensters. Boven de
gevellijst uit zijn drie zandsteenen dakvensters met kruiskozijn opgetrokken, die in
de daklijst insnijden. Zadeldak.
Inwendig: in den achtermuur zijn nog twee hoog in den muur aangebrachte
vensternissen (XIII) bewaard. De kelders zijn overdekt door kruisgewelven op
middenpijlers met bladkapiteel en op in den muur gemetselde draagsteenen (XIII).
In de zaal een portret van den stadhouder Willem III door J.H. Brandon (1691).
Toren (XIII en XV), achtkant, van twee geledingen, van baksteen met geprofileerde
lisenen met spitsboog en driepasvulling. Zandsteenen trap met gemetselde spil.
f. Op het plein vooruitspringende toren met doorgang (XVd) naar den kruisgang.
Vierkant gebouw van twee geledingen met zandsteenen front; doorgang met
geprofileerden korfboog (doorgezakt), waarboven een baldakijn en console en een
venster met wimberg. In de zwikken een boogfries. Aan elke zijde twee doorloopende
beeren, waarop beeldnis met baldakijn en draagsteen met musiceerende engelen.
Boven de tweede geleding steenen balustrade met boogfries. Gesmeed ijzeren
vullingen
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in de deuren (XV d). In den doorgang vlak kruisgewelf met sluitstuk (Christus),
rustende op draagsteenen met de symbolen der vier evangelisten, en op de verdieping
een steenen netgewelf. Het hieronder vroeger aangebracht gewelf met gesneden
houten draagstukken is uitgebroken. De draagstukken liggen in de kapittelzaal.
g. Abdijgebouw, thans bureau's en Statenkamer. Baksteenen gebouw (XVI a).
Gelijkvloers: open galerij met Tudorbogen van zandsteen, met beeren tusschen de
openingen, en kruisgewelven met bladkapiteelen. Verdieping met hooge steenen
kruiskozijnen in het midden en lage kruiskozijnen in de drie dakvensters. In dezen
gevel rechts een versierde poort met wapen van Zeeland (1679). Gesneden deurstijl
met jaartal.
Inwendig: 1. Zomerkamer der Gedeputeerde Staten. Betimmering, deels met
oorspronkelijke briefpaneelen (XVI a), schouw (XVI a) en fragmenten van gobelins
(± 1600), archiefkast Lod. XVI, Prinsenstoel (± 1600) met geborduurd kussen (XVII
d), spiegel (XVIII a).
2. Bodekamer. Kast (XVII d).
3. Op een der bureau's zandsteenen schoorsteenpilasters (XVI a).
4. In de jassenkamer deels oud schotwerk met briefpaneelen (XVI a).
5. Doorgang met dubbel kruisgewelf op kopjes.
6. Griffierskamer. Van elders overgebrachte schouw met steenen caryatiden en
houten kap met intarsies (XVII a) en oude tegels, hierboven schilderij door Engel
Hoogerheyde (± 1800), schotwerk met intarsies (XVII a), behoorende bij de schouw,
palisanderhouten kast met wapens van Zeeland, Vlissingen en Middelburg (XVII c),
twee stoelen en twee leunstoelen met wapen van Zeeland Lod. XVI (XVIII d),
grauwtje met gesneden lijst met wapens van Zeeland en Middelburg (midden-XVIII).
7. Winterkamer van de Gedeputeerde Staten met gesneden
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balksleutels en zoldering met kinderbalkjes. Hierin: twee tapijten uit de serie van J.
de Maeght (zie bl. 135), acht stoelen Lod. XVI als op de griffierskamer en staande
klok (XVIII B).
8. Bovenkamer met kinderbalkjes. Op den archiefzolder gothische
schoorsteenwangen (XVI a) met Renaissance-kap (XVIII).
h. Torenbouw van baksteen met zandsteenen lijsten (XVIA). Doorgang met
korfboog. Boven den doorgang steen met wapen van Zeeland (XVII c). In den
doorgang een vlak kruisgewelf met rozetten en een gekoppeld Lod. XIV deurkozijn
met zijen bovenlichten (XVII c).
i. Verkooplokaal, modern. Poortje van zandsteen (XVII A) met boven- en zijlichten
en slotplaat.
j. Hotel der afgevaardigden van Tholen, thans hotel en grootendeels
gemoderniseerd. In de groote zaal eene schouw (1665) met wapen van Tholen en
schilderij in den trant van D. Maas. Zeestuk, schepen op de reede van Vlissingen
door C. Louwereis (1725).
k. Huis van het Polderbestuur van Walcheren met vierkanten traptoren (XV B).
Inwendig: in de kamer van den ontvanger een eikenhouten schoorsteenmantel
(midden-XVIII) met schoorsteenstuk (XVIII d). In de kamer van den griffier een
voorstuk van eene eikenhouten bedstede (XVIII A) met fries met leeuwenkopjes,
een zitbank (midden-XVIII), drie koperen blakerkandelaars en twee-en-twintig
drinkglazen, waaronder met opschriften en wapens van Zeeland en Walcheren (XVIII
A). In de charterkamer een grenenhouten schoorsteenmantel met pilasters en gesneden
ranken en een schilderstuk. In de kamer van den ingenieur een eikenhouten bord met
fronton en wapen van Walcheren (1693) met de namen van de oppercommiezen van
den polder Walcheren.
l. Groep van dienstgebouwen (stallen enz.) der abdij met
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steenen kruiskozijnen (XV a), deels modern en gerestaureerd in 1895, en achtkanten
toren van vier geledingen, van baksteen met hoekblokken van bergsteen (XV a);
toegangspoort met wapen van Zeeland (XVIII b, Rekenkamer), thans toegang tot
het Rijksarchief.
m. Op het plein een hardsteenen pomp met vaas (1784).
B. REEFTER (XVI A), later geschutgieterij, 1751 stal, 1789 militair hospitaal, 1864
Nutsgebouw en gymnastieklokaal, recht op den hoofdbouw, baksteenen gebouw met
hooge aangespitste ramen. Trapgevels aan voor- en achterzijde.
C. ADMIRALITEIT VAN ZEELAND. Sinds 1803 Gerechtshof en later concertzaal,
thans Statenzaal. Baksteenen gebouw met spitsboogvensters met steenen
kruiskozijnen; rechts een poortje met korfboog (XVI A), en links moderne bijbouw,
trappenhuis, vroeger doorgang.
Kelder (XIII) van zes traveeën met gemetselde geprofileerde kruisgewelven,
rustende op gemetselde draagsteenen en op vijf hardsteenen pijlers. Kolommen met
bladkapiteel en deels met rond, deels met achtkant basement. Langs de lange zijde
vensters met tufbekleeding in de dagkanten. De oostmuur is afkomstig van een
vroegeren bouw van tuf (XII?), waar de draagsteenen zijn ingebroken.
In de Statenzaal zijn thans aanwezig gedichte romaansche vensters (XIII) hoog in
den achtermuur, met fragment van polychromie.
Inwendig: 1. Statenzaal met vijf tapijten (1591-1599) door Jan de Maeght van
Middelburg en Frans Spiering van Delft, in 1851 verwijderd, gerestaureerd XIX d
en hier aangebracht, en tapijtwerk met portret van prins Willem I, geschilderd portret
van koning Willem I door W.B. van der Kooi (1826), schoorsteenplaat (XVII a) en
vaandel (1830).
2. Op de sectiekamers boven de Statenzaal: drie kasten (midden-XVII en twee
XVII B) en eenige schilderijen in bruik-
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leen van het Mauritshuis (ook elders in het gebouw).
D. 1. KLOOSTERGANG (XVIa), 1579-1798 Munt van Zeeland en 1828 gedeeltelijk
afgebroken. Het westpand is grootendeels oorspronkelijk, het overige en de
bovenbouw zijn bij de restauratie opgetrokken, deels uit oude fragmenten. De gang
is overdekt door netgewelven in verschillende vormen. De buitenmuren der
kloostergang zijn bekleed met hardsteen. De flauwe spitsbogen met traceeringen zijn
gescheiden door beeren met nissen, bekroond met hogels. In de muren eenige
geprofileerde poortjes en de toegang tot de kapittelzaal in het oostpand, gevormd
door eene dubbele poort (XVI a) met geprofileerden zandsteenen korfboog, waarboven
een spitsboog. In het westpand een fragment van een rondboog (XIII) achter het
metselwerk van eene poort. Hier wordt bewaard een gedenkbord (1568, vernieuwd
1632) van den kerkbrand in 1568.
2. De KAPITTELZAAL (XVI A) ontvangt licht van twee bij de restauratie weder
aangebrachte spitsboogvensters en wordt overdekt door vier kruisgewelven, die
samenkomen op één schacht.
3. Tusschen kapittelzaal en koorkerk een fragment van eene oude kapel (XIII) met
tongewelf, twee nissen en fragment van een tegelvloer (XIII).
Dergelijk fragment van een tegelvloer (XIII) in den doorgang naast de kapittelzaal.
In den tufsteenen zijmuur der kapel een rondboog, waarboven een spitsboog.
4. Op het plein een hardsteenen pomp met wapen van Zeeland (1771), afkomstig
van het abdijplein.
E. De kleine plaats, later ingericht voor de Munt, wordt afgesloten door eene
hardsteenen poort (XVI d), gerestaureerd 1877; aan het Koorkerkhof doorgang met
halven rondboog en architraaf op korinthische kolommen. In de zwikvullingen de
wapens van Zeeland en Middelburg en in het fries een opschrift M V N T E van
ZELANDT.
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In de aangrenzende muurvlakken van baksteen met zandsteenen band, twee
gevelsteenen: waarop cartouches met Latijnsche opschriften: ‘Nervus Belli Pecunia’
en ‘Auri inservire nephas’.
Aan de plaats onbelangrijke bijgebouwen (XVI d), grootendeels modern; over de
poort de kapittelzaal (zie kloostergang D) en rechts baksteenbouw met
overhoeksgeplaatsten baksteenen vierkanten middentoren van drie geledingen (XVI
d), deels vernieuwd. Op den hoek een moderne trapgevel.
F. Het complex der lokalen van de provinciale griffie tusschen de plaats en de
Statenkamer is modern. Hierin zijn aangebracht: In de tweede afdeeling: gothische
schoorsteenwangen met draagfiguren (± 1400) en koppen (XV A). In de eerste
afdeeling: schoorsteenwangen (XV), schoorsteenwangen met figuren (XV A), bureau
Lod. XVI, kastje (midden-XVII) en beneden: twee stel schoorsteenwangen (XV A
en midden-XV).
G. De BLAUW- OF GISTPOORT (1509-1512) aan de Sint Pieterstraat, thans
Rijksarchiefdepot, is in 1909-1911 gerestaureerd door den architect J.A. Frederiks.
Poortgebouw bekleed met arduin. Doorgang met geprofileerden korfboog, waarboven
drie groote nissen. De doorgang wordt geflankeerd door twee vleugels, elk met deur
en twee vensters gelijkvloers en drie vensters op de verdieping, beneden met
korfbogen en boven met spitsbogen, beide met traceeringen. In den doorgang drie
kruisgewelven rustende op draagsteenen met bladornament. De achtergevel is gelijk
aan de voorzijde, doch zonder maaswerk. Inwendig oude kap.
H. KERK EN TOREN.
Baksteenen gebouw, 1570-1573 herbouwd op de muren der oude kerk (XIII),
afgebrand in 1568. Schip van twee beuken,
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geheel gewijzigd, kruising en 5/10-gesloten koor.
De oude Abdijkerk is door eene afscheiding in 1577 gesplitst en sinds 1593
verdeeld in: de Nieuwe kerk, het Auditorium, dat de plaats inneemt van de kruising,
waartegen aan de zuidzijde de toren is aangebouwd, en de Koorkerk.
a. de NIEUWE of OOSTMUNSTERKERK afgebrand 1568; vroeger het schip der oude
Abdijkerk, is thans eene tweebeukige hallenkerk van vijf traveeën en rechte sluiting
met twee overhoeksche steunbeeren aan het oosteinde en versiering in verglaasde
steen in de beeren. Spitsboogvensters. De beuken zijn gescheiden door kolommen
met rond basement. De kapiteelen zijn in 1846, nadat de oorspronkelijke kapiteelen
waren afgehakt, in stuc gemaakt door G.H. Grauss, gelijk met de stucgewelven;
hierboven een zichtbare kap.
De in 1852 aangebrachte neogothische voorbouw is weder verwijderd. De
gewijzigde westgevel en de noordgevel hebben elk twee vensters. Portaal aan de
zuidzijde met cartouche (XVII) met de wapens van Zeeland en Middelburg. De kerk
bezit:
Preekstoel (1727) met snijwerk, koperen lezenaar (XVIII b) en doophek (1727).
Koperen voorlezerslezenaar Lod. XIV.
Bank met achterbank (midden-XVII).
Bank met schot (midden-XVII).
Praalgraf voor Johannes en Cornelis Evertsen door R. Verhulst (1680-1682), in
1818 overgebracht uit de Pieterskerk. Opschrifttafel (1800) tusschen twee engelen
met wapentuig. Hierboven tropeeën met wapens van Holland, Zeeland en Oranje (de
laatste in 1818 hersteld door W. van Uye). Onder de tafel een marmeren bas-relief:
zeeslag. Schuin op de memorietafel staan twee flankeerende tombes met de beelden
der gebroeders in wapenrok.
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Twee gedenktafels voor graaf Floris V en Roomsch-Koning Willem II, met beeldwerk
door J.P. Bourjé (1820).
Twee zerken (XVII) en waarschijnlijk andere zerken onder de houten vloeren.
Twee eenvoudige psalmborden (XIX a).
Vier zilveren bekers met gegraveerd wapen van A. Hurgronje, wed. Huyssen van
Kattendijke (1791). Keuren: Middelburg, T en W C. Twee zilveren kannen als voren.
Uit de kerk zijn afkomstig: Grafborden van Mr. W. Schorer (1793) en zijne
echtgenoote J. Ph. van Herzeele, thans in het Raadhuis, en model van de kerken door
H. Dhuy (1864) thans in het Raadhuis (Cat. 37).
b. Het AUDITORIUM, in 1602 ingericht, is twee traveeën diep en overdekt met
netgewelven, waarin een in 1846 hierin gobroken lichtraam. In de kerkekamer vijf
miniatuurportretjes der predikanten C. Koolhaas (pred. 1807-1820), B.v.d. Feen (†
1846), D.M. Kakebeen (pred. 1818-1821) en drie onbekenden. Gewasschen
penteekening, portret van S. Boitet (1757-1807) en eenige silhouetportretten ven
predikanten (XIX A). Uit het auditorium zijn afkomstig:
Preekstoel met voorbank (XVII A), psalmbord (midden-XVIII, op een bord van
de bonmeesters) en gedenkbord met tijdvers (1568), alles thans in het museum der
Technische Hoogeschool te Delft.
c. De NED. HERV. KOORKERK (XIII en XVI d). Onderbouw deels XIII, bovenbouw
1568 afgebrand, vernieuwd 1570-1578, Na de Hervorming in 1582 verhuurd, in 1584
aangewezen tot Courtkerk en in 1597 aan de Hervormden gegeven, is zestraveeën
diep met 5/10-sluiting. Inwendig: netgewelven door Sexon en Jan Borremans (XVI
d). Op de muurschalken wapens van bisschop de Castro en boven de gewelven nog
muraalbogen van den ouden bouw (XIII). De spitsboogvensters zijn geplaatst in de
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velden tusschen de door een rondboog verbonden lisenen. Tusschen de vensters
beeren met afdekkingen (XVII). Dak van 1638 (tot dat jaar had de kerk sinds den
brand van 1868 geen opgaand dak).
Oude ingangen aan noord- en zuidzijde en portaal met geprofileerden korfboog
aan de zuidzijde (XVI c).
Inwendig: muurnissen met spitsboogfries met driepasvulling (XIV) op kolonnetten
met bladkapiteelen. Aan den noordwand is bij de restauratie een kolom (XIII of XIV)
ontdekt, gevat in een muurkolom (XVI c) der kerk. Aan dien wand fragment van
eene eenvoudige muurbeschildering en bij de sluiting een nis (graf?). Aan den
zuidwand nis van het graf van Willem II, Roomsch-Koning († 1256), uit 1546, ontdekt
in 1817; het hieruit afkomstige beeld is overgebracht naar de verzameling van het
Zeeuwsch Genootschap.
Fragmenten van tegelvloeren (XIV) in een schabel voor het hoofdaltaar en voor
een altaar in de sluiting. De kerk bezit:
Preekstoel, modern met oude paneelen, evangelisten (± 1700).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII B).
Houten gedenkbord voor Jan Pietersz (1628).
Zerk (1558 en 1570) met twee staande figuren en reliëf en hieronder de twaalf
kinderen, in 1585 overgebracht uit de Westmonsterkerk (afgebroken 1575) naar de
Nieuwe kerk en later naar de Koorkerk.
Vierzilveren bekers (XIX A). Meesterteeken: IS, waaronder W.
Drie schotels (XVIII A). Keuren: F.J.G. met helm, Medusakop en leeuw.
Doopbekken, geschenk van Corn. Baas en echtgenoote (1798) met uitgeschulpten
rand. Op het deksel beeld van den doop in den Jordaan (stijl Lod. XIV) door C. Tevel
te Middelburg (XVIII d). Keuren: C.T. Zeeland en Middelburg).
Uit de Koorkerk zijn afkomstig: Fragment van het steenen grafteeken voor den
Roomsch-Koning Willem II (1546), zand-
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steenen Christuskop (XIV), teruggevonden in 1817, beide thans in de verzameling
van het Zeeuwsch Genootschap (Cat. No. 104 en 108) en wapenschildjes van de
kerkkronen, thans in de Oudheidkamer in het Raadhuis, waar ook twee tegels (XV)
uit de Abdij bewaard worden.
De TOREN, afgebrand 1476, 1568 en 1712 (deels) is van den grond af achtkant van
twee geledingen (XVII c, deels XIII) bekleed met bergsteen, met steunbeeren op de
hoeken. De eerste geleding is vlak, de tweede met smalle spitsboognis en galmgat
met venster. Boven de eerste geleding dichte balustrade en boven de tweede in elke
zijde vier smalle nisjes met zoldervensters. Beeren met vijf versnijdingen, eindigende
in fialen.
De houten met lood bekleede spits (1713-1718) bestaat uit een achtkant onderstuk,
waarboven een open koepel, een knop, waarboven weder een open koepel en eene
peervormige bekroning met kroon en windwijzer (haan). Klokkenspel van een en
veertig klokken, in 1713 gegoten door Van Noorden en De Grave, deels vergoten
door J.H. Severin van Herescheidt te Leuven (1882-1883).
2. OOSTKERK, Oostkerkplein O 1 (1647-1667) door B.F. Drijfhout met advies van
P. Post en van A. van 's Gravesande en P. Norwits Az.
Achtkante koepelkerk met achter aangebouwd achtkant voor klokkentoren, enz.
De kerk is gedekt door een achtkanten koepel, waarboven een achtkante koepeltoren
uitsteekt, bekroond door een pijnappel met windwijzer op gesmeed ijzeren stang.
Op elken hoek van den gevel is een zandsteenen pilaster aangebracht met Ionisch
kapiteel tot aan de zware kroonlijst met fries; in dit fries eene guirlande in elk vak
en in het frontvlak twee engelen met schilden en festoenen.
In elk gevelvak is een groot venster uitgespaard in eene nis,
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waaronder eene slinger van bloemen en emblemen; in de boogsluiting boven de
vensters schildjes. Op de gevelhoeken vazen en boven den koepel eene balustrade
met potten op de hoeken. De bovenste koepel heeft op de hoeken Korinthische
pilasters.
In den voorgevel groote poortomlijsting met vlakke pilasters met Ionische
kapiteelen; hierboven eene lijst met opschrift en een kroonlijst met triglyphen, en
vervolgens een driehoekig fronton met stadswapen. Boven dit fronton een adelaar
met opgenomen festoenen. In deze omlijsting een ingang met segmentvormig fronton,
waarin een liggend geraamte.
Aan elke zijde van de groote poortomlijsting een zandsteenen poortje met
doorbroken fronton en bovenstuk met tekst, cartouche enz. (1656). Boven elk poortje
een smal dubbelvenster, rustende op een engelenkop en eene cartouche in den trant
van Lutma in het fronton.
Achtkante aanbouw met koepeldak, poortje en oeil de boeuf met: 1655.
Voor den hoofdingang twee hardsteenen lantaarnpalen (XVIII d).
Inwendig: de koepel wordt gedragen door eene zware kroonlijst op kolommen
met Ionische kapiteelen en lijstbasementen. Ingangspoort met Ionische pilasters en
wapen in het fries. Boven deze poort een dubbel tekstbord met gegleufde pilasters
met Korinthische kapiteelen en een driehoekig fronton, waarin een vrouwenkop. Aan
elke zijde van deze poort een zandsteenen poortje met vlakke pilasters, rondboog en
bovenstuk met cartouche en voluten; tekst in de cartouche. Hierboven aan elke zijde
een klein venster. In den bovenrand van den gevel twee steenen met wapens en,
achter het orgel verborgen, aan den overkant twee dergelijke steenen met de wapens
van de burgemeesters Van der Beke en Jacob Visser (1656). Boven de groote vensters
telkens eene cartouche.
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In den bovenkoepel zijn op de pilasters in de zijden de namen gehouwen van dertien
bij den bouw omgekomen werklieden.
In den aanbouw eene trap met in het topgewelf een druiper waarop: Peter Burgrave
1652. De kerk bezit:
Voet van een preekstoel (XVII c) uit de Noorderkerk.
Doophek met stijlen (XVII c).
Twee koperen lezenaars (XVII c).
Orgel (1784) door J. Lootens (op het klavier de naam Joachim Reichner).
Twee psalmbordjes (XVIII d).
Fragment van eene bank (XVII) uit de Noorderkerk.
Twee gebrandschilderde glazen (1644) met wapen van Renesse, beschadigd.
Tekstborden, zie: inwendig.
Gedreven zilveren doopvont, Lod. XVI, met deksel door L. Potmans (1797) met
gegraveerd wapen van den schenker P. Gijze. Keuren: Middelburg, X en L. P(otmans)
met een man met pot.
Twee zilveren kannen en twee bladen (1730), legaat van Elisabeth van den Bosch,
weduwe van Johannes van der Plas, met gegraveerd wapen.
Vier zilveren bekers (1830).
Klok, in 1663 gegoten door Johannes Burgerhuys.
3. LUTHERSCHE KERK, Zuidsingel E 43, (1742) door Jan de Munck. Eenvoudig
gebouw met versierd front: groote ingangspoort, waarboven een venster en een
zwaan. Jaartal in het bovenlicht van de deur. De kerk bezit:
Preekstoel (± 1742).
Doophek (± 1742).
Twee koperen lezenaars (± 1742).
Orgel met zwaan (± 1742).
Twee eenvoudige gezangbordjes (XVIII d).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

144
Borden met namen van de predikanten (XVIII).
Stichtingstafel (1742) tegen de binnenzijde van den oostmuur.
Bord betreffende de stichting van de Luthersche kerk te Veere (1800)
Zilveren kelk met gegraveerd ornament (1742, blijkens jaarletter). Keuren:
Middelburg, ruit boven 2 bollen, G.
Zilveren doopkannetje (1780), geschenk van G.H. Fischer. Keur: Middelburg.
Zilveren kan (1748). Keuren: Middelburg, R, M.
Twee ovale zilveren broodschotels. Keuren: Middelburg, C T (Cornelis Tevel).
Gedreven zilveren doopbekken (1748), met bewerkten rand en opengewerkten
voet. Keuren: Middelburg, C R, M.
Bijbel met zilveren beslag (1792). Op voor- en achterplat een gegraveerd medaillon
(Aanbidding en Kruisiging).
4. Van de SINT PIETERSKERK, afgebroken midden-XIX, bevinden zich in de
verzameling van het Zeeuwsch Genootschap, Cat. 226, vier glazen avondmaalbekers
en eene grafzerk van Servatius fs. Johannis van sinte Maertensdijck (XV B).
5. De WAALSCHE KERK, Lange Sint Pieterstraat F 49, vroeger kapel der Bogaerden
(XV d, na 1498), sinds 1575 tot Waalsche kerk bestemd, bestaat uit een schip (XV
d) van drie traveeën met (XVI B) verhoogde zijbeuken, een koor van twee traveeën
en 3/8-sluiting. Eene kapel in het verlengde van den zuidbeuk is vervangen door
aanbouwen (XVII), die de gedichte zijvensters van het koor bedekken. De spitsboog,
die de verdwenen kapel van den zijbeuk scheidde, is in den bijbouw zichtbaar. Aan
den noordmuur van het koor is tegen het schip aan een fragment bewaard van den
aanzet van den gordelboog van den ouden langeren zijbeuk.
Baksteenbouw, door andere gebouwen ingesloten, met ver-
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sierden voorgevel, met groot geprofileerd spitsboogvenster met maaswerk, geflankeerd
door twee smalle vensters in de zijbeuken. Boven het middenvenster is een rond
venstertje en onder het middenvenster eene geprofileerde poort, waarboven de
waterlijst rechthoekig omloopt. Natuursteenen plint. Gothische slotplaat. Zijgevels
en koorsluiting met spitsboogvensters. Schip en koor zijn overdekt door houten
tongewelven met gebiljoenkante ribben. Schip en zijbeuken zijn gescheiden door
spitsbogen en bij de verhooging der zijbeuken aangebrachte kolommen met Dorische
kapiteelen.
De aangebouwde consistoriekamer heeft een grijsmarmeren schoorsteenmantel
(XVIII d) met bovenstuk, waarin een schilderstuk (Geloof) door J. Perkois en twee
dessus de porte (XVIII d, ws. door Perkois) met de borstbeelden van Calvijn en Louis
de Boisot. De kerk bezit:
Eenvoudigen preekstoel, Lod. XIV (± 1700).
Koperen doopbekkenhouder (XVII d).
Balustrade in de koorsluiting (midden-XVII).
Twee banken met kuif (XVIII B).
Eenvoudige zerken (XVII).
Fragment van eene gedenktafel (XVII) in de koorsluiting.
Vier zilveren bekers in kelkvorm (XVIII d). Keuren: Middelburg en Y.
Twee zilveren kannen (XVIII d). Keuren: Zeeland, Middelburg, C en
meesterteeken.
Twee zilveren kannen (XVIII d), legaat van Pierre Hekelbeke (1726-1781), met
zijn gegraveerd wapen. Keuren: Zeeland, Middelburg, O en man tusschen L en
P(otmans).
Zilveren doopbekken met gegoten reliëfrand (1741). Keuren: Zeeland, Middelburg,
F en ruit boven twee bollen. Hierbij een deksel met gegraveerd opschrift en Lod.
XIV rand en beeld van den doop in den Jordaan, geschenk van Abraham Dekker (†
1741).
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Vier zilveren schotels en eene schaal (1695), legaat van C(ornelis) H(ubregtze) met
zijn wapen. Keuren: Zeeland, Middelburg en?.
Portret van Ds. Diederik Muntendam, Waalsch predikant te Middelburg
(1776-1827), zonder kunstwaarde.
Twee tafeltjes (XVII B) om het avondmaalzilver op te plaatsen.
Penantkastje (XVIII d) in de consistoriekamer.
Dertien stoelen en twee leuningstoelen (XVIII d).
In den tuin fragment van een kloostermuur met nisjes (XV d).
5. ENGELSCHE KERK, Simpelhuisstraat L 171, vroeger kapel van het
Cellebroedersklooster (XV d). In 1592 werd hier de tapijtfabriek van J. de Maeght
gevestigd en sinds 1629 werd hier de Engelsche kerk gehouden (vroeger in de
Gasthuiskapel).
Eenvoudig gebouw van baksteen met banden van zandsteen en 3/8-sluiting. De
hooge geprofileerde vensters aan de zuidzijde zijn gedicht en aan de noordzijde zijn
moderne vensters ingebroken.
Poortje (gedicht) met Tudorboog, waarboven de waterlijst rechthoekig omloopt.
Hierboven een drieledig venster met maaswerk en daarboven een kielboog met
kruisbloem. Tegen de koorsluiting een poortje met wapen van Middelburg (XVII
B).
Inwendig: balken met balkneuten (XVII A); in den westmuur een steen (1752).
De kerk bezit:
Eenvoudigen preekstoel en bankje (XVII B).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII).
Orgel met galerij (1761) door G. Stevens.
Twee geschilderde tekstborden en credobord (XVIII).
Twee eenvoudige tiengebodenborden (XVII b).
Twee zilveren bekers (1645), gegraveerd met bloemrand-Keuren: Middelburg, O
en meesterteeken.
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Een dito beker (1645). Keuren: Middelburg en F.
Een dito beker (1654). Keuren: Middelburg, P. en vogel.
Twee zilveren kannen (1750). Keuren: Middelburg, O en C.P.? onder een kroon.
Zilveren doopvont met gegoten rand, gegraveerde opdracht en kerkwapen (1766).
Keuren: Middelburg, O en P boven: PRIE.
6. De GASTHUISKERK, Lange Delft H 23, oorspronkelijk Sinte Barbarakapel (XV
A), in 1568 tijdelijk parochiekerk na den brand van de Nieuwe kerk, in 1590 aan de
Hervormden afgestaan, 1598-1621 Engelsche Courtkerk, daarna weder aan de
Hervormden, 1798/1799 aan de R.-Katholieken en sedert 1846 kerk van de Christ.
Afgescheiden-, thans Christ. Geref. gemeente, is een baksteenen gebouw, bestaande
uit een schip van vier traveeën en een koor, gesloten door een halven zeshoek. Hooge
spitsboogvensters, waarvan er drie zijn gedicht. Het koor is thans buiten gebruik.
De voorgevel, grootendeels achter de huizen van de Lange Delft verborgen,
vertoont een groot spitsboogvenster, waaronder een ingang. De top heeft eene
overkraging als overgang naar een zeskant open klokkentorentje met koepel op een
voet met zandsteenen banden en zandsteenen boognissen met driepasvulling.
Portaal met twee steenen kruisgewelven met druipers; de ribben rustende op
draagsteenen met bladversiering en twee met schildjes. Buitendeuren met gesneden
houten middenstijl met (beschadigd) Mariabeeldje. Eenvoudig poortje (1588) aan
de Nieuwstraat met wereldbol en jaartal.
Inwendig: tongewelf met gebiljoenkante ribben. Dekerk bezit:
Foliobijbel (bij Keur, 1680) met koperen sloten en hoeken, geschonken door de
Afgescheiden kerk te Veere in 1841.
Houten schoorsteenkap (XVIII b), vervormd tot kast.
Pennewerk (Het Cabinet der Genade, XVIII).
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In het museum zijn dertien consoles met gesneden engelen bewaard, afkomstig uit
de kapel (Cat. 41, zie ook 42).
7. De voormalige DOOPSGEZINDE KERK, thans gebouw van het Leger des Heils,
Hoogstraat I 144, heeft een vlakken gevel met jaarankers (1592).
8. De R.K. KERK van de H.H. PETRUS EN PAULUS (1844) aan de Lange Noordstraat
C 25, heeft in den zijgevel een steen met opschrift betreffende de stichting. Zij bezit:
Gedreven en gestampten zilveren monstrans (XVIII A), zon met twee engelen en
kroon op wolken; voet met adelaar (Middelburg), waaronder zegenkar met leeuw en
os. Keuren: L onder kroon, Antwerpen en boom.
Zilveren reliekhouder, Empire (± 1800).
Verguld-zilveren gedreven kelk (midden-XVIII). Keuren: L onder kroon, 53 onder
kroon en G (Middelburg).
Verguld-zilveren gladden kelk (XVIII d).
Zilveren gedreven blaadje (XVIII A) met ampullen (XVIII d).
Zilveren gedreven godslamp, met engelen op de ooren, (midden-XVIII). Keuren:
man met pot tusschen L en P(otmans), 53 onder kroon en Middelburg.
Zilveren gedreven wierookvat (1746) door T. van Nieuwenhof te Rotterdam, met
borstbeelden van heiligen. Geschenk van pastoor F. Gremmer. Keuren: G en B
(schrijfletters).
Zilveren gedreven wierookschelp, Lod. XV (midden-XVIII).
Zilveren misschel (midden-XVIII).
Kazuifel, hoog opgeborduurd met gekleurde zijden bloemen op wit (XVII B).
Velum alsvoren.
Drie of vier schilderijen uit de kerk zijn verkocht aan den heer Brom te Utrecht.
9. De SYNAGOGE (1705), Heerenstraat H 144, bezit:
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Snijwerk (XVIII d) boven den hekal.
Koperen chanoekalamp (XVII B).
Koperen waschbekken met kan (XVII B).
Voorhangen, Lod. XIV.
Drie kleine koperen kandelaars (XVII).
Gedreven en gegoten siertorens, stijl Lod. XIV.
Gedreven zilveren specerijbusje met bladornament (XVII), keuren: X en?
Gegoten koperen bekertje op voet (XVII).
10. De BEGRAAFPLAATS VAN DE PORTUGEESCHE JODEN, aan de Jodengang
(Seraphimsche gemeente), opgericht volgens machtiging van 4 Dec. 1655, bevat
verschillende gebeeldhouwde zerken (1656-1721). Hieronder versierde zerken van
Joseph Abravanel da Veiga (1663) met wapen, Jacob Abrabanel da Serra (1664) met
wapen, Rachel Haim (1674) met wapen, kleine zerk zonder naam (1676), Abraham
Mendez da Costa (1690), zerken met gebeeldhouwde handen en onversierde zerk
van Samuel ben Menasseh ben Israel (1657).
11. De BEGRAAFPLAATS VAN DE HOOGDUITSCHE JODEN aan het Seisbolwerk, geopend
1704, bevat oude zerken met Hebreeuwsche opschriften.

f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
1. Het BURGERWEESHUIS, Molenwater N 42 (1718, uitgebreid 1854) heeft een
baksteenen gevel met vooruitspringend middenstuk en rechte kroonlijst; twee
hardsteenen poortjes. Het weeshuis bezit:
Regentenstuk, volgens de Man door Th. Gaal (1786).
Portret van de stichtster Lydia Boreys, weduwe van C. Verbrugge, met
weeskinderen en met het gesticht op den achtergrond (± 1720), hieronder bord met
vers in schrijfletters.
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Portret van A. de Brauw († 1763), met vers van H.G.v.B. geschreven door H.S.,
omgeven door zestien kwartierwapens.
Grauwtje (1806) ter herinnering aan D. van den Berge Blok.
Schilderijtje van het Nieuwe gesticht van 1850 (nu kweekschool) door N. Reyers
(1861).
Schilderijtje van het Arme weeshuis (nu afgebroken), door N. Reyers.
Twee teekeningen, plattegrond en toelichting in omraming door Johs. Koeke
(1797).
Bijbel, uitgave J. & H. Keur (1756) met zilveren hoeken en klampen, geschenk
van P. van Visvliet (1777). Keuren: Middelburg, K en X (meesterteeken).
2. OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS, Heerengracht M 27/29 (171-1784). In 1812
tijdelijk ingericht voor oude lieden, gebrekkigen en krankzinnigen. Hoofdgevel met
twee rechthoekig hierop staande zijvleugels; middenfront met pilasters en driehoekig
fronton, waarin het wapen van Middelburg. Het gesticht bezit twee marmeren
tuinbeelden (XVIII), borstbeelden. In het Stedelijk museum een regentenstuk (1703)
(Cat. 123).
3. DIACONIEHUIS, Lange Lombardstraat C 74 (midden-XVII). Baksteenen gevel met
zadeldak op gesneden houten consoles met bladversiering en deels met koppen.
Zandsteenen poortje met rondboog en pilasters, onderbroken fronton met cartouche
in den trant van Lutma.
4. Het GASTHUIS, Noordpoortplein M 190, een modern gebouw, bezit:
Regentenstuk door Jac. Reinhoudt (1670).
Regentenstuk door Jos. Biset (1697).
Regentenstuk door Jan Palthe (1755).
Regentenstuk door A. Schouman (1787).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

151
Twee altaardeuren (XVI d), zeer beschadigd.
Twee portretten van J. Matens († 1605), Hollandsche school (± 1600) en copie
(XVII b).
Bethesda door Dirck van Deelen, geschonken in 1636.
Apostel Paulus, Hollandsche school (XVII b).
Familiegroep, Hollandsche school 1660 à 1670.
Portretten van Anth. van Citters en echtgenoote, Hollandsche school (± 1760).
Anatomisch beeld (1798, oud schoorsteenstuk).
Geschilderd wapenbord met vier kwartieren van Jan Matens (XVII A).
In het museum (Stedelijke oudheidkamer) is een anatomieles op een walvischbeen
geschilderd met opschrift van 1716, door O.J. Steenberg (Cat. 129) en een berijmd
testament op perkament met omlijsting, gesloten met twee deurtjes in goud en kleuren
(XVII a) (Cat. 50).
5. SIMPELHUIS, Simpelhuisstraat L 172, eerst Cellebroedersklooster (XV B), sinds
1611 Simpelhuis, 1816 Soepkokerij, thans woonhuis.
Uitwendig niet belangrijk. Inwendig nog een vertrek met kinderbalkjes op
eenvoudige balkneuten, drie schouwen met geprofileerde kap en laat-gothische
steenen wangen (XVI d), steenen deurkozijn met kraalprofileering (XVI) en in de
buitendeur een ijzeren kijkrooster.
In de Wijngaardstraat bevindt zich eene poort van de uitbreiding der stichting
(soepkokerij) van D.J. Superville met opschrift (1846).
In het Stedelijk museum een geschilderd bord (Cat. 59).
6. BANK VAN LEENING, Heerenstraat H 142 en Sint Janstraat H 204 (1637), thans
Militair kleedingmagazijn. Voorgevel aan de Sint Janstraat van baksteen met
zandsteenen banden, geprofileerde waterlijst en plint. De top is afgebroken. Drie
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gevelsteenen en zeven ankers. Zandsteenen poortje met rondboog met kop als
sluitsteen, op zandsteenen pilasters, waarop een uitgesleten jaartal (1635); bordes
met gesmeed ijzeren hek.
Achtergevel met kruiskozijnen en blindbogen. Zandsteenen poortje (1636) aan de
Heerenstraat H 142, met rondboog, waarin maskaron als sluitsteen en pilasters met
Ionische kapiteelen met kopje, uitgesleten jaartal op de pilasters.
Inwendig: zolderingen met kinderbalkjes en moerbinten op balkneuten; deurkozijn
met gesneden geldzak; oude kastsloten in het magazijn en houten kruiskozijnen.
Laat-gothische schouw met tegels (XVII A) en fundatiesteen van de armenschool
(1561).
7. LATIJNSCHE SCHOOL, Latijnsche Schoolstraat C 52, vroeger klooster van Bachten
's Gravensteene, opgeheven ± 1540, 1593 reeds als school vermeld, verbeterd 1691.
Baksteenen gevel met zandsteenen banden (XVI d).
8. PROVINCIALE BIBLIOTHEEK, Lange Delft H 12. Dubbel heerenhuis met hardsteenen
gevel (1733). Vooruitspringend middenstuk met geblokte pilasters tot de kroonlijst;
kroonlijst met consoles en attiek (balustrade met potten en middenstuk, waarin wapen
van Van der Brande en twee groote zijfiguren). Deuromlijsting met twee halve
kolommen met composietkapiteelen en boven den ingang beeld en zwikvulling. De
omlijsting loopt door in eene groote nis over de eerste en tweede verdieping, waarin
een venster met kop als sluitsteen; architraaf op consoles, waarboven vederversiering
en cassetten. Balkonhek en twee beelden op voetstuk.
Ingebouwde hooge achtkante uitkijktoren in gele baksteen met hoeken en banden
van roode baksteen (XVII), bekroond door eene zeemeermin.
Inwendig: hal met stuc plafond en vlakke pilasters met fantasiekapiteelen,
voorkamer rechts met eenvoudigen stuc
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schoorsteenboezem en spiegel (XVIII d), voorkamer links met eenvoudigen stuc
schoorsteenboezem (± 1800), twee dessus de porte, door M. Accama, binnenkamer
links met gesneden deuren en vakverdeeling, twee dessus de porte, schoorsteen op
ramskoppen (± 1800), gesneden deuren en lijstwerk met zijden damast behang;
achterkamer met lijstwerk met stuc schoorsteenboezem (XVIII b) en gesneden deuren,
deze kamer is gedeeltelijk uitgebroken bij de inrichting tot afgescheiden kerk. In het
plafond bevond zich een groote cirkelvormige beschildering door Terwesten, thans
in het huis van den heer C.H. Peters, Surinamestraat, Den Haag.
Trap met gesneden balusters en kast; op de eerste verdieping schoorsteen (XVIII
b) en dessus de porte, hoekschoorsteentje met vaas in stuc (XVIII b) en enkele
eenvoudige schoorsteenen.
9. ZEEUWSCH GENOOTSCHAP, zie g (particuliere gebouwen) en h (musea).
10. SCHOUWBURG, Molenwater (1807).
11. Voormalig CONCERTHUIS, thans depot Landweerbataillon, Zuidsingel E 47 (1839),
door G.H. Grauss. Kroonlijst met consoles en jaartal in Romeinsche cijfers. Versierde
travee met guirlandes en dolfijn boven de ramen der eerste verdieping en wapen van
Middelburg. Inwendig: stuc plafond.

g. Particuliere gebouwen.
A. Gothisch.
1. Lange Delft B 116. Baksteenen gevel (XV A) met twee achtkante hoektorens
op overkragingen met smalle draagsteenen, waarop dierfiguren, en met twee
spitsboognissen aan elke zijde van het venster der tweede verdieping. De
bovenstukken van de hoektorens en de top zijn verdwenen. Aan de zijgevels
boogfriezen. Gesausd. Onderpui modern.
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2. Korte St. Pieterstraat A 81. Moderne gevel met achtkanten traptoren, waarin
steentje uit ouder gebouw (1483). Op de verdieping steenen kruisgewelven op
draagsteenen (XVI a). Schoorsteen met houten bovenstuk, waarin schilderij (allegorie)
en buffetnis (XVIII b), stuc schoorsteen (XVIII b).
3. Lange Noordstraat C 16. Bergsteenen gevel (XVI A) met spitsboog onder, en
segmentbogen in de verdieping. Zijtrapgevels.
4. Lange St. Pieterstraat A 75 (midden-XVI). Gevelfragment met bogen met driepas
met puntversiering, waterlijsten met kopje, vijf fraaie ankers.
5. Korte St. Pieterstraat A 80. Vierkante traptoren (XVI c), aan de Gistpoort.
6. Balans A 57-58. Trapgevel (XVI c), gerestaureerd XIX B door J.A. Frederiks,
van groot formaat baksteen met hoekkanteeling, twee bergsteenen banden,
geprofileerde dekstukken, twee waterdorpels en hoekblokken; steenen kruiskozijnen.
Achtkante traptoren en hieraan aansluitende aanbouw met zijtrapgevel. Poort (XVII
A) met sluitsteen en twee draagkopjes onder het driehoekig fronton. Onder de goot
van den zijgevel houten consoles met kopjes (XVII). Verlaatbak.
7. Lange Giststraat F 174. Bergsteenen trapgevel (XVI B) met hoekkanteeling en
overhoekschen toppilaster op console, waterlijsten.
B. Renaissance.
1. Kuiperspoort G 79. Zijtrapgevel (1586), met geprofileerde dekstukken.
Kruiskozijnen. Poort.
2. Dwarskaai G 112. IN DE STEENROTSE (1590), gesticht door den steenhouwer
Andries de Valckenaere, in 1920-1921 van de verf ontdaan en gerestaureerd. Rijk
versierde natuursteenen gevel van twee verdiepingen en top met zware voluten en
breede attiek, onderpui met door smalle stijlen gescheiden ramen met
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halve rondbogen en in het midden een deurpoortje met rondboog en dekstuk gedragen
door pilasters met consoles; in de zwikken bas-reliëfs. Eerste verdieping met steenen
kruiskozijnen, gescheiden door smalle pilasters. In de dammen onder de vensters
vijf bas-reliëfs betreffende het steenhouwersbedrijf en boven het middenvenster:
‘Dat boeck Exodus 17 Cap. 1’. In de verdieping in den top een midden-zolderdeur
en twee vensters met steenen kruiskozijnen, gescheiden door Hermeszuilen met de
beelden der vier Gekroonden; boven de vensters cartouches met jaartal en in de
voluten borstbeelden van Julius Caesar en Augustus, waarboven de wapens van
Zeeland en Middelburg. In de dammen onder de deur en de vensters drie bas-reliëfs
en onder de voluten eene cartouche. De hooge houten attiek met consoles is verwijderd
bij de restauratie.
3. Langeviele K 230 (linkervleugel). Geschonden trapgevel (1591) met jaarankers
en zandsteenen aanzetstukken.
4. Nieuwstraat H 33. Geschonden gevel (1594) met segmenten termijntogen,
waarin dubbele ontlastingsbogen. Gevelsteentje met jaartal.
5. Wagenaarstraat D 78. Trapgevel (XVI B). Lichtkozijn.
6. Lange Noordstraat L 186. Trapgevel (1604) met toppilaster; top gerestaureerd.
Gevelsteen met jaaftal.
7. Gravenstraat I 283. Trapgevel (1614). Gevelsteen met jaartal.
8. Pottenmarkt K 175. Trapgevel (1618) met toppilaster en banden. Gesausd.
Jaarankers.
9. Hoogstraat I 130. Topgevel met banden (XVII a); top met gezwenkte rollaag.
10. Korte Delft G 3. Trapgevel (XVII a) met waterlijst verbonden aan een der
toppen. Hijschbalk. Onderpui en eerste verdieping modern.
11. Kuiperspoort G 81. Trapgevel (XVII a) met halve rondbogen boven de vensters.
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12. Kuiperspoort G 86. Trapgevel als voren met banden. Hijschbalk met
gebeeldhouwde figuren.
13. Langeviele K 208. Trapgevel (XVII a). Gepleisterd.
14. Pottenbakkerssingel Q 43. Zijgevel, gewijzigde trapgevel met banden (XVII
a). Toppilaster met console; steen met wapen van Zeeland. Gesausd.
15. Pottenmarkt K 176. Trapgevel met overhoekschen toppilaster (XVII a).
16. Markt I 15. Trapgevel (XVII a) met banden; top met in-en uitgezwenkte
zandsteenen afdekking en thans segmentvormig fronton. Oud topkozijn met steenen
dorpel. Onderpui modern.
17. Varkensmarkt I 182. Trapgevel (XVII a), gepleisterd. Anker.
18. Dam Zz. G 58. Top- (vroeger trap-?)gevel (1620-1630) met kroonlijst,
zandsteenen banden en hoekblokken en drie geprofileerde waterlijsten. De vensters
zijn uitgebroken en van de friezen zijn alleen nog de hoekstukken met maskarons en
koppen behouden. Twee steenen met VIVE LA BUSSE, steen met twee gekruiste
haakbussen en steen met roos. Vier ankers. Achtertrapgevel. Deur met kalf
(midden-XVIII).
19. Lange Burg C 104. Trapgevel (1631) met zandsteenen banden, gesausd.
Gevelsteen met jaartal.
20. Lange Delft H 3. DE GOUDEN SONNE (1635) gesticht door Guilielmo Quirijnsen
en Marguerite de la Vainquiere. Rijk versierde trapgevel van baksteen met bergsteen,
met versierde pilasters in de dammen tusschen, en met medaillons onder de vensters.
Top met vleugelstukken aan de trappen en twee schildhoudende leeuwen op de
trappen en op den top van het doorbroken fronton, de laatste op een draagfiguur (eene
maagd met schild).
In het fries der eerste verdieping: zon en maan. Onder de vensters der tweede
verdieping, vier visschen en cartouches en boven die vensters het jaartal en vruchten;
boven de pilasters
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maskarons. Op de zich hierboven bevindende lijst: dieren in bas-reliëf.
In den top steenen met de wapens van Zeeland en Middelburg en in de tweede
verdieping twee groote steenen met half-figuren met passer en haak in bas-reliëf.
Onderpui modern. Gerestaureerd.
21. Vlasmarkt K 154. Baksteenen gevel (1646) met banden van zandsteen,
geprofileerde Tudorbogen. waarin sluitsteentjes met figuren. Kroonlijst op gesneden
houten kopjes. Cartouche met jaartal en twee cartouches met de wapens van Zeeland
en Middelburg. Gesausd. Onderpui modern.
22. Lange St. Pieterstraat A 69. Gevel met zandsteenen hoekblokken en banden
(1646). Gootlijst, waaronder acht gesneden houten draagkopjes. Gevelsteen: wapen
van Hulst en jaartal.
23. Korendijk P 93. Trapgevel (1647) met banden van gele baksteen. Gepleisterd.
Gevelsteen mer jaartal.
24. Korte Noordstraat L 80 (1649). In de tweede verdieping Tudorbogen met
kopjes op de sluitsteenen, banden en jaartal in de ankers.
25. Achtergracht M 70. Trapgeveltje (XVII A). Gevelsteen.
26. Trapgevels (XVII A): Beddenwijkstraat K 133, Groenmarkt B 28 (geprofileerde
waterlijst, gekoppeld steenen drielichtskozijn, oude luiken met gehengen),
Heerengracht M 16 (gepleisterd), Kuiperspoort G 81 (halfronde bogen), Lange Sint
Pieterstraat F 43, Oude Kerkstraat B 81 en 82, Singelstraat L 166, Vlissingschestraat
K 51, Zuidsingel E 27, 30 (gepleisterd) en 36 (gepleisterd), Zusterstraat I 202 en 205
(gepleisterd).
27. Dam Zz. G 60. Topgevel (XVII A) met zandsteenen banden en hoekblokken,
twee geprofileerde waterlijsten. Latere top (XVIII), onderpui modern.
28. Gravenstraat I 14. Trapgevel (XVII A) met toppilaster op draagsteen, banden
van zandsteen en segmentbogen. Twee
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gevelsteenen: wapens van Zeeland en Middelburg en ankers, deels modern.
Gerestaureerd.
29. Heerengracht M 15. Trapgevel (XVII A), bloemanker.
30. Hoogstraat I 142 en I 143. Trapgevels (XVII A) met bogen en met banden in
gele steen.
31. Koningstraat hoek Hofplein. Trapgevel met toppilaster (XVII A).
32. Korte Breestraat O 181. Topgevel (XVII A) met zandsteenen banden en
kruiskozijnen. Poortje met rondboog. Latere top (XVIII a).
33. Korte Geere K 330. Trapgevel (XVII A). Kruiskozijn.
34. Korte Gortstraat I 342. Trapgevel met toppilaster op draagsteen (XVII A).
Gepleisterd.
35. Korte Gortstraat K 12. Trapgevel met teruggemetselde half-rond gesloten
boogvelden, toppilaster op draagsteen (XVII A). Gepleisterd.
36. Nederstraat O 201. Topgevel met toppilaster (XVII A).
37. Rouaansche kaai G 139. Gevel met Tudorbogen en zandsteenen banden (XVII
A). Top (XVIII) en moderne onderpui.
38. Schuitvlotstraat N 167. Trapgevel met banden in gele baksteen en Tudorbogen
met twee ontlastingsboogjes (XVII A).
39. Spanjaardstraat F 72. Gevel met zandsteenen banden en segmentbogen (XVII
A).
40. Vlasmarkt K 148. Trapgevel met toppilaster op draagsteen en kielbogen (XVII
A). Gepleisterd.
41. Vlasmarkt L 21. Trapgevel (XVII A) met toppilaster, segmentbogen beneden
en kielboog met twee ontlastingsboogjes boven. Waterlijst.
42. Wagenaarstraat D 93. Zijtrapgevel, bergsteen (XVII A).
43. Zusterstraat I 240. Trapgevel met zandsteenen banden (XVII A).
44. Bellinkstraat G 198. Trapgevel met teruggemetselde halfronde boogvelden
(XVII b).
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45. Brakstraat O 274. Trapgevel (XVII b) van roode baksteen met banden van gele
baksteen en twee geprofileerde waterlijsten. Op de eerste verdieping kielboog, waarin
twee ontlastingsboogjes, op de tweede een boog met driepasvulling en op de derde
een Tudorboog.
46. Houtkaai H 109. Zijtrapgevel (XVII b), geverfd. Zestien ankers.
47. Sint Janstraat 158. Geprofileerde Tudorbogen (XVII b). Zes ankers.
48. Kapoenstraat B 34. Trapgevel (XVII b) met zandsteenen banden, Tudorbogen,
kruiskozijnen en kielboog met twee ontlastingsboogjes.
49. Kinderdijk P 93. Trapgevel (XVII b) met Tudorboog op de tweede verdieping,
onderpui modern.
50. Korte Geere K 346. Trapgevel (XVII b) met banden en hoeklijnen in gele
baksteen. Drie eenvoudige ankers.
51. Kromme Weele K 102. Topgevel met zandsteenen banden en Tudorbogen
(XVII b). Top verdwenen, onderpui modern. Gesausd. Eenvoudige deur met knop
(XVIII d).
52. Beestenmarkt K 279. Tudorbogen met engelenkopje (XVII b). Gesausd.
53. Lange Delft A 94. Trapgevel (XVII b) met zandsteenen banden, togen en
waterlijsten en twee kruiskozijnen, (XVII b). Onderpui modern.
54. Lange Delft B 124. Trapgevel (XVII b) met overhoekschen toppilaster.
Gesausd.
55. Lange Noordstraat L 130. Trapgevel (XVII b) met zandsteenen banden,
overhoekschen toppilaster en segmentbogen. Gesausd. Deur en zijlichten (XVIII d).
56. Markt K 8. Trapgevel met zandsteenen banden (XVII b). Zijgevel met
Tudorbogen beneden en segmentbogen op de verdieping.
57. Oude Kerkstraat B 80. Trapgevel (XVII b) van gele
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baksteen met banden en hoeklijnen in roode steen. Segmentbogen, geprofileerd
dakvenster.
58. Seissingel R 237. Achtergevel (XVII b) met gesneden koppen als consoles
onder de gootlijst van den achtergevel en den rechter zijgevel. In den tuin een koepel
met gesneden omlijsting en deuren (XVIII a) en wapens en monogrammen van J.A.
Schorer en M.J.v.d. Putte (gebouwd 1718).
59. Spanjaardstraat E 72. Topgevel met kopje als sluitsteen in den toog (XVII b).
60. Spanjaardstraat E 75. Trapgevel (XVII b).
61. Spuistraat F 105, 140 en 141. Drie trapgevels (XVII b), de laatste gesausd.
62. Vlasmarkt L 16. Trapgevel (XVII b) met toppilaster en zandsteenen
hoekblokken. Topvaas, ankers.
63. Balans D 15. Kroonlijst op gesneden consoles, leien dak (midden-XVII).
64. Heerenstraat H 149. Kroonlijst (midden-XVII) op houten consoles, twee
geprofileerde waterlijsten, metselmozaiek tusschen de consoles, acht fraaie ankers.
65. Korte Delft F 13. Trapgevel (midden-XVII) met geprofileerde Tudorbogen,
deels met ontlastingsboogjes, en zandsteenen banden.
66. Lange Delft B 152. Trapgevel (midden-XVII) met zandsteenen banden, hocken sluitsteenen en geprofileerde Tudorbogen.
67. Nieuwstraat H 34. Gevel (± 1650) met latere kroonlijst. Gesausd. Poort met
rondboog.
68. Reigerstraat A 117. Topgevel met segmentbogen (midden-XVII). Gesausd.
Puibalk en kruiskozijnen.
69. Segeerstraat H 74. Trapgevel met voluut aan eene zijde (midden-XVII).
Driehoekig fronton boven het topvenster.
70. Gevels met geprofileerde Tudorbogen (midden-XVII): Dam G 76 (met
zandsteenen banden), Heerenstraat H 131 (met
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kopjes als sluitsteenen), Heerenstraat H 151/152 (met zandsteenen banden en
sluitsteenen), Korte Delft A 85 (met zandsteenen banden en sluitsteenen, gesausd),
Lange Burg B 8, Lange Gortstraat K 26 (zandsteenen banden), Lange Viele K 219
(zandsteenen banden en sluitsteenen, gesausd), Nieuwe Haven I 103 (sluitsteenen),
Pijpstraat N 3 (met gedraaide diefijzers), Spanjaardstraat F 54 (zandsteenen banden,
gesausd).
71. Gevels (midden-XVII) met kroonlijst op houten consoles: Heerenstraat H 125
(bladornament), Heerenstraat H 126 en 150, Sint Janstraat I 37, Nederstraat O 195
en 197 (koppen), Penninghoek L 53 (een kopje), Spanjaardstraat E 77 en F 77 (elf
koppen).
72. Gravenstraat I 200. Trapgevel (1658).
73. Lange Giststraat F 183. Halsgevel (1660) met zandsteenen banden,
geprofileerde Tudorbogen met kopjes, gevelsteen: de Vrijman en drie ankers. In de
tweede verdieping twee gevelsteenen met jaartal en oeil de boeuf. Gerestaureerd
1920.
74. Wal B 74. Trapgevel (1660) geverfd. Gevelsteenen met jaartal.
75. Lange Delft B 146. Halsgevel (1667) met zandsteenen banden en geprofileerde
Tudorbogen met engelenkopje. Drie gevelsteenen met jaartal en cartouche (schelp)
in den top. Zes ankers.
76. Wal B 45. Trapgevel (1668), vier ankers.
77. Groenmarkt B 29. Gevel (1671) met geprofileerde Tudorbogen, zandsteenen
banden en geprofileerde puibalk met haken voor de luifel. Drie gevelsteenen met
jaartal en eene kruik. Deurknop (XVIII d).
78. Lange Burg C 105. Trapgevel (1675) met toppilaster op draagsteentjes, rechte
strekken boven de ramen en gevelsteen.
79. Brakstraat O 252. Trapgevel XVII c.
80. Gravenstraat I 279. Trapgevel met toppilaster (XVII c).
81. Trapgevels (XVII B): Gravenstraat I 198, Gravenstraat
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I 256 (harpankers). Korte Breestraat O 176 (gepleisterd), Korte Noordstraat L 83,
Ververijstraat N 144 en St. Sebastiaanstraat L 152.
82. Lange Burg B 15. Topgevel (XVII d) met voluutvormige zijstukken en
segmentvormig fronton.
83. Lange Gortstraat I 332. Gedrongen trapgevel (XVII d).
84. Wijngaardstraat L 160. Trapgevel (XVII d).
85. Dam, hoek Spuistraat F 146. Houten zijgevel (XVII).
86. Spanjaardstraat F 58. Trapgevel (XVII) met toppilaster op draagkopje. Oeil
de boeuf.
87. Vlissingschestraat K 56. Tuitgevel (XVII) met zandsteenen banden en
hoekblokken, bogen.
88. Trapgevels (XVII): Bellinkstraat G 189, Gravenstraat I 248 (gepleisterd), I
249 (gesausd), I 272 (segmentbogen) en I 290 (gepleisterd), Dam Zz. G 94 (banden),
Heerengracht M 15 (bloemanker) en M 16 (gepleisterd), Hoogstraat I 129 (gesausd)
en I 135, Sint Janstraat H 194 (gepleisterd) en I 49 (gepleisterd), Koningstraat E 247
(onderpui met gekoppeld raam- en deurkozijn), Korte Geere K 319, Lange Delft B
129 (gesausd), en I 16 (met zandsteenen banden en hoekblokken, zijtrapgevel), Lange
Giststraat F 194 (waterlijst), Lange Gortstraat I 321 (gepleisterd) en I 338
(gepleisterd), Lange Lombardstraat C 85 (achtergevel), Lange Noordstraat C 22
(gepleisterd), C 23 (gepleisterd) en C 42, Lange St. Pieterstraat A 74, Markt K 170
(zijtrapgevel), Nieuwstraat H 31 (gepleisterd), Korte Delft G 15 (met banden),
Pottenmarkt K 192 (achtergevel), Vlissingsche straat K 42 (gesausd), K 53
(gepleisterd) en K 57 (kleine gevel met banden), Wagenplein P 12 (gepleisterd), Wal
B 59 (geverfd) en B 72 (gepleisterd), Zandstraat Q 195 (gepleisterd) en Zusterstraat
I 201.
89. Lange Burg B 9. Topgevel met rechte strekken boven de vensters en vaasje
op den top (XVIII b).
90. Korte Delft G 23. Rijzige trapgevel (XVIII B).
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Gevelfragmenten (Renaissance).
1. Korte Delft G 16. Gevel (XVI B) met banden en hoekblokken van bergsteen,
segmentbogen en kruiskozijnen. Top verdwenen, onderpui modern.
2. Lange St. Pieterstraat F 27 (XVII a). Kielboog met ontlastingsboogjes.
3. Gravenstraat I 253 (1631). Geprofileerde Tudorbogen, drie ankers, gevelsteen
met jaartal.
4. Vlasmarkt K 150 (1643). Twee geprofileerde bogen met driepasvulling, op
draagkopjes. Vier ankers, cartouche met jaartal. Top verdwenen, onderpui modern.
5. Heerenstraat H 170 (1643). Tudorbogen, banden, cartouche met schop,
jaarankers.
6. Korendijk P 73 (1647). Tudorbogen en banden, gesausd. Gevelsteenen met
jaartal.
7. Langeviele K 219. Gevelfragment met zandsteenen banden en hoekblokken
(XVII A). Drie maskarons als sluitsteenen.
8. Haringplaats E 107. Tudorbogen in den zijgevel (XVIIb).
9. Lange St. Pieterstraat A 72. Zandsteenen banden en sluitsteenen in de togen
(XVII b).
10. Lange St. Pieterstraat A 77. Kielboog met twee ontlastingsboogjes (XVII b).
11. Spanjaardstraat E 72. Banden en Tudorbogen (XVII b).
12. Spanjaardstraat F 58. Tudorboog (XVII b).
13. Heerenstraat H 141. Zandsteenen hoekblokken en banden, geprofileerde
Tudorboog, geprofileerde puibalk (midden-XVII).
14. Heerenstraat H 142. Zandsteenen banden en hoekblokken, geprofileerde
Tudorboog, puibalk met bladornament (midden-XVII).
15. Langeviele K 232. Zandsteenen banden en Tudorbogen
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met kopjes (midden-XVII), latere kroonlijst (1762).
16. Reigerstraat A 117. Korfbogen (midden-XVII).
17. Wal B 43. Geprofileerde Tudorboog met sluitsteentjes, drie koppen in den
cordonband en steen met wapen van Schotland (midden-XVII).
18. Zandstraat Q 194. Zandsteenen banden (midden-XVII), deur (XVIII c).
19. Langeviele K 392. Gevelfragment (1652) met zandsteenen banden en
Tudorbogen, gesausd. Gevelsteenen met de wapens van Zeeland en Middelburg en
met jaartal.
20. Bellinkstraat G 190. Vier halfronde bogen (XVII). Kroonlijst met zijkrullen
(XVII c).
21. Lange Breestraat O 178. Segmentbogen, waterlijsten en ankers (XVII B).
22. Dam Nz. N 15. Uitgebouwd venster op bergsteenen consoles (XVII B).
Tuinpoortje (XVII B).
23. Lange Delft I 16. Zandsteenen blokken en hoekblokken (XVII). Kroonlijst
(XVIII b).
24. Lange Gortstraat 1344. Halve rondbogen en vier ankers (XVII). Top verdwenen,
onderpui modern.
C. Gevels in den trant van Pieter Post (pilastertype).
1. Spanjaardstraat E 85 (1646). Gevel met baksteenen pilasters in de eerste verdieping
met zandsteenen Ionische kapiteelen en lijstbasementen. Jaartal in het fries.
2. Dam Nz. F 147. Dubbel huis ± 1653, waarschijnlijk door Jacob van Campen.
Pilasters met Ionische kapiteelen op een plint en doorloopende tot de kroonlijst. In
de plint keldervensters met diefijzers en op het dak versierde schoorsteenen.
Inwendig: Gang met stucwerk en gesneden deuren (XVIII b); kamer beneden
rechts met stuc plafond, gesneden deur en dessus
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de porte (schip) (XVIII b), achterkamer beneden rechts met schoorsteen (XVIII b),
dessus de porte; bovenkamers met stuc plafond en eenvoudige schoorsteenen (XVIII),
waarin schilderstuk (XIX A); deurbel, in 1683 gegoten door Jacob der Kinderen.
3. Vlasmarkt K 145. Gevel (1665) met Ionische pilasters gelijkvloers en
Korinthische in de verdieping, kroonlijst en geprofileerde lijst tusschen de
verdiepingen. In de dammen boven de vensters op de eerste verdieping beeldwerk
en jaartal op een cartouche. Vooruitspringend middenstuk, bovenlicht met versiering.
4. Dwarskaai G 110 (XVII c). Gevel met pilasters over twee verdiepingen,
gescheiden door een geprofileerden band.
5. Lange Giststraat F 181. Gevelfragment (XVII c), met pilasters met zandsteenen
basementen, deur met zijlichten.
6. Rotterdamsche kaai O 244 (XVII c). Gevel met pilasters in de eerste verdieping,
geblokte kroonlijst met consoles en driehoekig fronton met wapenschilden. Versierde
puibalk en plint. Zandsteenen poortje met pilasters met Korinthische kapiteelen en
twee dolfijnen in de zwikken naast den rondboog. Architraaf met Latijnsch opschrift
op een lint en bovenstuk met twee dolfijnen. Inwendig: twee poortjes, waarvan een
met alliantiewapen Schorer - Lampsius, en gesneden trap.
7. Schuitvlotstraat N 164. Gevelfragment (1675) met pilasters op de eerste
verdieping. Festoenen op den gevel. Gesausd.
8. Wal B 61. Pilasters met Ionische kapiteelen (XVII B), versierd dakvenster.
Balans D 6, Kantongerecht, zie d 3.
D. Versierde gevels in de Lodewijkstijlen en later.
1. Lange Delft B 136/137. Tuitgevel (XVII d) met segmentvormig fronton en kopje
in den top.
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2. Kapoenstraat A 12. Topgevel (XVIII a) met zandsteenen voluten.
3. Lange Delft B 135. Tuitgevel (XVIII a) met segmentvormig fronton en
teruggemetselde vierkante velden in den top.
4. Lange Giststraat F 163. Gevel (XVIII a) met kroonlijst met triglyphen en
versierde travee. Inwendig: gang met stucwerk Lod. XIV, betimmering (XVIII b),
schot met snijwerk. Voorkamer met schoorsteen in stuc en plafond, Lod. XIV.
5. Vlasmarkt K 161. Tuitgevel (XVIIIa) met versierde zandsteenen vleugelstukken.
6. Wal B 41. Tuitgevel (XVIII a) met zandsteenen voluten, segmentvormig fronton
en uitgemetselde rollaag.
7. Wal B 57, als Wal B 41.
8. Spanjaardstraat E 68. Gevel (1720) met kroonlijst met consoles, versierde
deurtravee met schelpversiering, dam en dakvenster met uitgebogen fronton.
Eenvoudige deur. Inwendig: de achterkamer links met Lod. XVI-betimmering, zijden
behang, gesneden deuren, vijf dessus de porte (witjes) en twee fraaie schoorsteenen,
is voor enkele jaren uitgebroken en verkocht.
9. Dam Zz. G 96. Gevel (1723) met rijkgesneden kroonlijst, waarin consoles.
Versierde deurtravee met opschrift: Het Wijnkoopershuis. Gang met stucwerk. Naam
in de kroonlijst.
10. Lange Gortstraat I 326. Gevel (± 1725) met kroonlijst met triglyphen,
deuromlijsting met consoles en bovenlicht.
11. Lange Delft H 12. Prov. Bibliotheek zie f 8.
12. Lange Noordstraat L 128. Gevel (1733) met rijk gesneden kroonlijst, waarin
consoles, travee met gesneden deur en kalf.
13. Zuidelijk Molenwater E 51. OBSERVATORIUM. Dubbel huis door J. de Munck
(1736-1737) met kroonlijst met consoles en met vooruitgemetselde hoekpilasters.
Versierde travee, waarin Cupido met aardbol en dolfijnen. De rechtervleugel is later
bijgebouwd en het op het huis geplaatste
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Observatorium is 1775 afgebroken.
Zuidsingel E 47 (1739) zie: Concerthuis.
14. Lange Delft I 33, hotel Verseput. Dubbel huis (1747) met kroonlijst, waarin
consoles; balustrade met potten en engel met twee blanke wapenschilden; bergsteenen
plint en travee met rijk gesneden deuromlijsting over twee verdiepingen; gesneden
deurkalf. Boven in de travee twee leeuwen met schild en jaartal. Inwendig: gang met
stuc-plafond (Mercurius), trappenhuis met gesneden balusters. Achterkamer:
muziekzaal met rijk stuc-plafond en betimmering met schoorsteen, buffetnis en dessus
de porte, Lod. XVI (XVIII d). Achterkamer met twee dessus de porte (XVIII d).
Binnenkamer met schoorsteen en beschilderd doek met pilasters en medaillons (XVIII
d). Bovengang met stuc-plafond, kamers met schoorsteenen (midden-XVIII en XVIII
d), gepanneleerde blinden (midden-XVIII). Ingebouwde vierkante uitkijktoren.
Hofplein D 73. Zie: Rechtbank.
15. Dwarskaai G 108. Kroonlijst met consoles, deuromlijsting met versierde
deurtravee (XVIII b). Vensters met gesneden spiegelboog. Stucwerk in den gang.
Achterkamer met wandbeschildering door A. Schouman.
16. Gravenstraat I 265. Gevel met zandsteenen dubbelgezwenkte afdekking
eindigende in voluten en met segmentvormig fronton (XVIII b). Houten hijschbalk.
17. Koepoortstraat E 59. Gevel met deuromlijsting en versierde travee (XVIII b).
18. Koepoortstraat N 29. Gevel met vooruitspringend middenstuk, (XVIII b),
geblokte zijpilasters en kroonlijst met consoles. Versierde deuromlijsting met versierde
deurtravee en versierde vensteromlijstingen. Eenvoudig stoephek. Inwendig: gang
met stuc-plafond en houten gesneden portiek (XVIII b). Gesneden kamerdeuren.
Voorkamer beneden rechts met stucplafond, op linnen geschilderd behang en
schoorsteen met
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wandlustres (XVIII b); voorkamer links met stuc plafond, Lod. XIV,
schoorsteenmantel (XVIII d) met bovenstuk (XVIII b). Achterkamer rechts, Lod.
XIV, met marmeren schoorsteenmantel en spiegel (XVIII d). Achterzaal met stuc
plafond, overgang Lod. XIV en XV, buffetnis, schoorsteen, spiegel met witje, drie
dessus de porte (witjes) (XVIII b). Klokje van B. van der Cloesen, te 's-Gravenhage
(XVIII); in de gang een oeil de boeuf van gebakken aarde.
19. Korte Gortstraat I 340. Gevel met in- en uitgezwenkte rollaag en kleine
hardsteenen voluten (XVIII b).
20. Lange Gortstraat K 20. Topgevel Lod. XV (XVIII b) met geprofileerde
zandsteenen afdekking en voluten. Gevelsteentje. Onderpui modern.
21. Lange Gortstraat K 19. Gevel (XVIII b), nagenoeg geheel bekleed met hardsteen
met kleine dammen van baksteen. Kroonlijst met consoles en friesversiering,
gebloktehoekpilasters, raamomlijstingen, dammen onder de vensters en plint van
hardsteen. Vooruitspringende middentravee met portiek en balkon op Korinthische
kolommen, balkonhek met vazen, gesneden deuren.
Inwendig: gang met Régence-stucwerk en gesneden deuren. Zijkamer met
schoorsteen, deuren en lambriseering alsvoren. Binnenkamer met Lod. XV
stuc-plafond, deuren en schoorsteen. Tuinkamer met Régence-plafond en schoorsteen,
lambriseering en luiken. In de kamer hiernaast een schoorsteen met geschilderde
chinoiserie (± 1750). Zomer-eetkamer met eikenhouten plafond, omlijsting en
gangdeur, dessus de porte met schilderstuk (XVIII b). Een dessus de porte met
geschilderde vogels door J. Vonck (1717) is overgebracht naar Hilversum.
22. Lange Noordstraat L 112. Dubbel heerenhuis (XVIII b) met kroonlijst waarin
consoles, middentravee versierd over de eerste en tweede verdieping, eenvoudig
stoephek.
23. Langeviele K 377. Gevel met kroonlijst, (XVIII b) versierde travee en gesneden
deurkalf.
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24. Rotterdamsche kaai 0 241. Hardsteenen gevel met pilasters en kroonlijst (XVIII
b). Eenvoudige deuromlijsting en versierde borstweringen onder de vensters.
25. Rouaansche kaai G 122/3. Gevel met gesneden kroonlijst (XVIII b), waarin
rijk gesneden consoles en snijwerk onder den voorsprong van het dak. In de eerste
verdieping vensteromlijsting met naam: DE ZON.
26. Rouaansche kaai G 128. Hardsteenen gevel (XVIII b) met geblokte pilasters
in de dammen, doorloopende tot de kroonlijst, en met versierde borstweringen onder
de vensters. Balustrade op het dak tusschen de schoorsteenen.
27. Londensche kaai H 55. Topgevel (midden-XVIII) met voluten, kuif op, en
potten naast het segmentvormig fronton. Gepleisterd.
28. Spanjaardstraat E 71. Gevel met kroonlijst (1773) en eenvoudig versierde
deurtravee.
29. Lange Gortstraat K 23. Gevel (XVIII c) met vooruitspringende hardsteenen
middentravee en kroonlijst met consoles, versierde raamomlijsting en hardsteenen
plint. Inwendig: hal met kolommen en stucwerk met de wapens van W. van Citters
en G.P. Broenken. Voorkamer met witmarmeren schoorsteenmantel, waarin
schoorsteenstuk, en twee dessus de porte door Abr. Busschop. Achterkamer met
marmeren schoorsteenmantel, gesneden spiegel en zijden behang, stuc plafond Lod.
XV en drie dessus de porte; grauwtjes. Voorkamer rechts met schoorsteen en
schoorsteenstuk van Abr. Busschop Achterkamer met drie dessus de porte: putti in
't grauw door Geeraards.
30. Rouaansche kaai G 141. Gevel (XVIII c) met kroonlijst en consoles;
vooruitspringend middenstuk, versierde vensteromlijsting en hardsteenen paneelen.
31. Wagenaarstraat E 285. Dubbel huis (XVIII c) met vooruitspringend middenstuk,
hardsteenen plint en vensteromlijstingen. Versierde travee en bordes.
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32. Korte Noordstraat L 108. Gevel (XVIII d) met in het midden uitgebogen kroonlijst
met venster.
33. Lange Noordstraat C 26. Dubbel huis (XVIII d) met vooruitspringend
middenstuk. Hardsteenen gevel met kroonlijst en groot driehoekig fronton over het
middenstuk en balustrade boven de zijvleugels. Gelijkvloers versieringen in de
dammen boven de middelste vensters; in de verdieping zijn de dammen doorgevoerd
als pilasters met fantasiekapiteelen, bekroond door een vaas. Thans: Zeeuwsch
Genootschap.
34. Vlasmarkt L 18 (XVIII d). Kroonlijst met driehoekig fronton, waarin vensters,
geplaatst op een ouderen gevel.
35. Wagenaarstraat D 84. Vlakke zandsteenen gevel (XVIIId), geverfd, met
vooruitspringend middenstuk en fronton. Deuromlijsting tusschen dubbele pilasters
met Ionische kapiteelen met festoenen en rijk versierde architraaf.
36. Lange Noordstraat L 127. Dubbel huis (1825) met kroonlijst en driehoekig
fronton over het vooruitspringend middenstuk, geflankeerd door balustrades. Deur
en omlijsting met ranken en versierd middenvenster der verdieping, gevat tusschen
klauwen als vleugelstukken. Aan beide zijden van dit venster terugliggende vakken
met beeldwerk (attributen van de kunst). Inwendig: in de bovenkamer rechts,
schoorsteen met schoorsteenstukje.
E. Eenvoudige gevels in een der Lodewijkstijlen met jaartal op de kroonlijst.
1. Londensche kaai H 60 (1686?)
2. Lange Sint Pieterstraat F 34 (1710).
3. Lange Sint Pieterstraat F 51 (1710, in Romeinsche cijfers).
4. Groenmarkt C 86 (1711).
5. Lange Burg C 98 (1711). Consoles.
6. Kinderdijk P 89 (1712). Hijschbalk, eenvoudige deur met omlijsting en gesneden
kalf.
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7. Lange Singelstraat N 178 (1713).
8. Lange Noordstraat L 185 (1714). Gesneden houten dessus de porte in de gang.
9. Markt I 3 (1714). Kroonlijst met triglyphen.
10. Wal B 41 (1714).
11. Lange Delft B 143 (1717, in Romeinsche cijfers).
12. Langeviele K 226 (vroeger: 1717).
13. Lange Delft H 2 (1719).
14. Wal A 6 (1720).
15. Pottenmarkt K 192 (1721). Achtergevel: trapgevel (XVII).
16. Korendijk P 72 (1722).
17. Korte Giststraat A 128 (1722).
18. Lange Giststraat F 204 (1723). Consoles.
19. Langeviele K 390 (1724).
20. Dam Zz. G 61 (1725).
21. Kinderdijk P 113 (1725). Deur, deuromlijsting en versierd kalf.
22. Lange Burg C 99 (1725, in Romeinsche cijfers).
23. Lange Burg C 100 (1725).
24. Langeviele K 222 (1725). Consoles.
25. Sint Janstraat I 57 (1726). Consoles.
26. Pottenmarkt K 172 (1726).
27. Rouaansche kaai G 152 (1726).
28. Vlasmarkt K 172 (1726). Consoles.
29. Wal B 47 (1726). Consoles.
30. Lange Burg B 20 (1727).
31. Nieuwe Haven I 117 (1727).
32. Nieuwe Haven I 118 (1727).
33. Vlissingsche straat K 52 (1727).
34. Lange Delft B 140 (1728). Consoles.
35. Langeviele K 217 (1730).
36. Lange Burg B II (1731).
37. Lange Delft B 151 (1732) en een appel in de kroonlijst.
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38. Lange Gortstraat K 24 (1732, in Romeinsche cijfers), stoephek.
39. Lange Singelstraat N 206 (1732). Consoles.
40. Kromme Weele K 103 (1732). Consoles.
41. Houtkaai H 112 (1733). Een haan in de kroonlijst.
42. Londensche kaai H 51 (1733).
43. Gravenstraat I 271 (1734). Consoles.
44. Kapoenstraat B 36 (1734), gevel gewijzigd.
45. Korendijk P 64 (1734). Consoles.
46. Korte Noordstraat L 85 (1734).
47. Wal A 5 (1734). Een beer in de kroonlijst. Consoles.
48. Dam ZZ. G 39 (1735). Consoles.
49. Gravenstraat 1287 (1735). ‘De Hoop’ in de kroonlijst.
50. Korte Delft F 16 (1735).
51. Korte Delft F 17 (1735). Consoles.
52. Lange Gortstraat K 6 (1735).
53. Lange Singelstraat N 195 (1735), deuromlijsting met versierde sokkels.
54. Rouaansche kaai G 121 (1735). ‘Neptunus’ in de kroonlijst.
55. Abdijpoort A 133 (1736). Wapen van Jeruzalem in de kroonlijst. Consoles.
56. Korte Burg D 12 (1736). ‘Kl. Abeele’ in de kroonlijst.
57. Houtkaai H 121 (1736). ‘Londe boot’ in de kroonlijst.
58. Korte Breestraat O 174 (1736). Een hamer in de kroonlijst.
59. Korte Noordstraat E 12 (1736).
60. Korte Noordstraat L 87 (1736).
61. Lange Burg B 13 (1736).
62. Lange Gortstraat K 35 (1736). Consoles.
63. Langeviele K 197 (1736).
64. Langeviele K 214 (1736). Een ploeg in de kroonlijst.
65. Rouaansche kaai G 135 (1736).
66. Bree E 133 (1737), evenzoo Bree E 134, 135 en 137.
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67. Gravenstraat I 184 (1737).
68. Korendijk P 82 (1737). ‘Nieuwe winckel’ in de kroonlijst.
69. Lange Delft H 20 (1737).
70. Londensche kaai H 50 (1737). Consoles.
71. Langeviele K 200 (1737).
72. Segeerstraat H 70 (1737).
73. Lange Gortstraat I 363 (1737).
74. Zuidsingel E 41 (1737).
75. Hoogstraat I 127 (1738).
76. Kinderdijk P 90 (1738). Consoles, deuromlijsting en kalf.
77. Lange Burg B 12 (1738).
78. Lange Gortstraat I 320 (1738).
79. Korte Noordstraat L 74 (1739). Consoles.
80. Lange Delft B 144 (1739). Consoles.
81. Lange Gortstraat K 33 (1739). Een haantje in de kroonlijst.
82. Bierkaai G 207 (1741). Consoles.
83. Lange Breestraat O 145 (1743).
84. Lange Singelstraat N 186 (1743).
85. Vlissingschestraat I 164 (1743). Cartouche in de kroonlijst.
86. Lange Singelstraat N 179 (1744). ‘De Vinckeboom’ in de kroonlijst.
87. Lange Singelstraat N 191 (1744). Versierde deuromlijsting met zijlicht en
hardsteenen plint.
88. Lange Burg C 102 (1745).
89. Lange Singelstraat N 190 (1745).
90. Lange Noordstraat C 17 (vroeger: 1747). Consoles.
91. Kinderdijk P 110 (1749). Gesneden lint in de kroonlijst.
92. Pottenmarkt K 410 (1749).
93. Lange Noordstraat L 131 (1751, in Romeinsche cijfers). Consoles.
94. Lange Sint Pieterstraat A 61 (1752).
95. Vlasmarkt L 19/20 (1753).
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96. Lange Sint Pieterstraat A 62 (1754). Consoles.
97. Londensche kaai H 54 (1754). Pijnappel in de kroonlijst.
98. Korte Delft G 9 (1756).
99. Lange Geere K 243 (1756).
100. Kuiperspoort G 79 (1756).
101. Rouaansche kaai G 140 (1759). Consoles.
102. Langeviele K 223 en K 224 (1760).
103. Markt K 7 (1760).
104. Wal B 73 (1761).
105. Lange Gortstraat J 319 (1762).
106. Langeviele K 232 (1762), zie: Renaissance. Latere kroonlijst op een ouderen
gevel (XVII c).
107. Wal A 4 (1762). Consoles.
108. Houtkaai H 113 (1763). ‘Noordzee’ in de kroonlijst Consoles:
109. Lange Geere K 242 (1763).
110. Gravenstraat I 286 (1764). Consoles.
111. Lange Sint Pieterstraat F 32 (1764).
112. Spanjaardstraat E 84 (1764).
113. Gravenstraat I 270 (1765). Consoles.
114. Korte Delft G 10 (1765). Consoles.
115. Gravenstraat 1 285 (1766). Consoles.
116. Nieuwstraat G 226 (1766).
117. Koepoortstraat N 35 (1767?)
118. Korte Delft G 1 (1768). Consoles.
119. Lange Burg B 21 (1769).
120. Langeviele K 382 (1770). Vijf ankers.
121. Spuibrug F 80 (1776). Consoles.
122. Heerengracht M 25 (1778).
123. Korte Delft F 26 (1778).
124. Korte Delft F 24 (1779). Eene ster in de kroonlijst.
125. Brakstraat O 265 (1780).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

175
126. Londensche kaai H 67 (1780). In de onderpui hardsteenen koppen (XVII A).
127. Segeerstraat H 76 (1783). Consoles.
128. Houtkaai H 120 (1784). ‘Rense Wijnvat’ in de kroonlijst.
129. Londensche kaai H 65 (1785). Kroonlijst met blokjes en consoles, gesneden
deur met zijlichten. Gesneden bovenlicht in de gang.
130. Londensche kaai H 66 (1785).
131. Lange Giststraat F 175 (1786). Met triglyphen en blokjes in de kroonlijst.
Consoles. Onderpui modern.
132. Rotterdamsche kaai O 247 (1786).
133. Rotterdamsche kaai O 246 (1787).
134. Lange Singelstraat N 183 (1789).
135. Korte Delft G 2 (1789). Consoles.
Zie ook blz. 165: 8 (1720, 9 en 28 (1773) 12 (1733) 14 (1747) en 28 (1773).
Onder het groote aantal ongedateerde gevels met kroonlijst met gesneden consoles
(XVIII b-XIX b) vallen te vermelden:
136. Dam F 152/153 (1838, volgens bescheiden).
137. Dam N.Z. N 13.
138. Dam N.Z. N 17/19.
139. Dam N.Z. F 148 (versierde kroonlijst).
140. Koestraat K 291. Breede gevel (zes vensters) met consoles, waarvan de
middelste versierd met eene lelie.
141. Korte Delft G 7. De naam ‘den Berg Etna’ in de kroonlijst.
142. Korte Delft G 13. Kroonlijst met eierlijst (XIX a).
143. Korte Noordstraat E 15. Drie koppen op de consoles.
144. Lange Noordstraat C 43. Hooge gevel met kroonlijst en consoles.
145. Lange Sint Pieterstraat F 39. Eikentakvormige versiering boven en op de
deur.
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146. Molenwater N 45. Rococoversiering boven de vensters.
147. Nieuwe Haven I 103 met een vampyr onder de kroonlijst.
148. Pottenmarkt K 407, met consoles in bladvorm.
149. Rouaansche kaai G 118, (1760). Hardsteenen plinten onder de vensters, deur
met zijlichten. Inwendig: gesneden trap.
150. Rouaansche kaai G 129. Bovenlicht met zwaan, versierde deur (XVIII b).
Inwendig: gang met medaillons in stuc, trapgat met stuc, waarin wapens van Parker
en Brouwer Thysen, Lod. XIV, gesneden houten balustres (XVIII A). Voorkamer
met marmeren schoorsteenmantel, Lod. XVI (XVIII d) en suite met betimmering
(borstwering) en zwart marmeren schoorsteenmantel, Lod. XV, met rijk gesneden
bovenstuk en schilderstuk (allegorie op de rechtspraak (midden-XVIII). Achterkamer
met stuc plafond, Lod. XIV, schoorsteen Lod. XV en buffetnis, dessus de porte
zonder schilderstuk.
151. Segeerstraat H 100. Versierde deuromlijsting (XVIIIb).
152. Molstraat F 84. Kroonlijst met triglyphen, deuromlijsting (XVIII B).
153. Zuidsingel E 35. Kroonlijst met triglyphen (XVIII d).
F. Pakhuizen.
1. Stroopoort B 70. Pakhuisgevel (XVII A) met rechte strekken boven de vensters
en uitgemetseld nisje op consoles in den top; in de gevelhoeken twee gemetselde
raadjes. Twee waterlijsten. Top verdwenen, thans tuitgevel.
2. Koorkerkhof A 112. Pakhuisgevel (midden-XVII). Kroonlijst op gesneden
consoles.
3. Ververijstraat N 150. Pakhuisgevel met hijschbalk (midden-XVII).
4. Ververijstraat N 156. Pakhuisgevel met hijschbalk (XVII B).
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5. Spanjaardstraat F 56. Trapgevel (XVII d).
6. Kinderdijk P 109. Pakhuisgevel (XVII) met gekoppelde deur- en raamkozijnen.
7. Kinderdijk P 119, 120 en 122. Pakhuisgevels met trapgevels (XVII b).
Gepleisterd.
8. Kinderdijk P 121. Pakhuisgevel, vroeger trap-, nu tuitgevel (XVII b). Gepleisterd.
Pakhuizen der V.O.C. zie d. 8.
G. Molens.
1. Seisbolwerk Q 297 (1728). Steen met jaartal in den deurboog. Twee steenen met
de wapens van Middelburg en Zeeland en vier blanke wapenschilden. Jaartal in de
kap.
Details van buitenarchitectuur (voorzoover nog niet vermeld).
A. Poortjes.
1. Nieuwe Haven I 118. Geprofileerd zandsteenen poortje (XVI A) met korfboog en
kraalprofiel. Mogelijk een poortje van het in 1474 gestichte klooster der Grauwe
Zusters bachten 's-Gravenhove.
2. Hoogstraat I 144. Eenvoudig poortje (1592).
3. Korendijk P 66. Geprofileerd zandsteenen poortje met kielboog op kopjes (XVI
d).
4. Londensche kaai H 64. Geprofileerde zandsteenen poort (XVI d).
5. Nieuwstraat G 216. Renaissance poort (1612). Leeuwenkop als sluitsteen en
jaartal op de pilasters.
6. Bogardstraat D 55. Zandsteenen poortje (1620) met kop op den sluitsteen van
den boog en driehoekig fronton, waarin drie tonnetjes en brouwerijgereedschap.
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7. Hofplein D 74. Zandsteenen poortje (1620) van de vroegere bierbrouwerij met
masker op den sluitsteen van den boog en driehoekig fronton, waarin een leeuw met
wapen: drie tonnetjes, en twee vazen. Op de architraaf naam en jaartal.
8. Penninghoeksingel bij de Korte Noordstraat. Achteruitgang van L 108.
Tuinpoortje (1629) met kop als sluitsteen van den boog en jaartal op de zijpilasters.
9. Groenmarkt B 28. Hardsteenen poortje (XVII A) met smeedwerk (XVIII a) in
den rondboog.
10. Burgemeester Takstraat. Zandsteenen poortje (XVII A), geplaatst in een
modernen tuinmuur.
11. Spuistraat F 147. Zandsteenen tuinpoortje (XVII c) met knop en slotplaat.
12. Bellinkstraat bij Korte Delft. Zandsteenen tuinpoort (XVII c), boog met
sluitsteen, dekstuk op draagsteenen en gebeeldhouwde pilasters.
13. Kuiperspoort G 68. Eenvoudig tuinpoortje (XVII).
Zie: verder: f 6; g Gothisch 6; Renaissance 32 en 67; Fragmenten 22; Pilastertype
6.
B. Deur- en vensteromlijstingen, deuren, enz.
1. Segeerstraat H 107. Deuromlijsting en kalf (XVII b).
2. Vlissingschestraat I 177. Deurkozijn met zijlichten, waarboven drie gekoppelde
vensterkozijnen (XVII b).
3. Lange Giststraat F 181. Deur met zijlichten (XVII c).
4. Molenwater N 49. Deurkozijn met zijlicht en consoles (XVII c).
5. Nieuwe Haven I 114. Deurkozijn met boven- en zijlichten (XVII c).
6. Molstraat F 94. Deurkozijn met zijlichten (XVII c).
7. Lange Lombardstraat C 79. Gekoppeld deur- en dubbel raamkozijn (XVII).
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8. Noordweg S 221. Hekposten met uitgemetselde dammen en bekroning (XVII B).
9. Bleek E 99. Deuromlijsting met zijlichten (XVIII A).
10. Lange Giststraat F 205. Gekoppeld deur- en raamkozijn (XVIII A).
11. Wagenaarstraat D 86. Gekoppeld deur- en raamkozijn (XVIII A), oude smidse.
12. Bogardstraat D 34. Deuromlijsting en kalf (XVIII b).
13. Lange Giststraat F 203. Kalf en deur (XVIII b).
14. Langeviele K 378. Deur en kalf (XVIII b).
15. Rouaansche kaai G 127. Eenvoudige deuromlijsting met kalf en zijlichten
(XVIII b).
16. Groenmarkt B 31. Deur met klopper (XVIII c.)
17. Heerengracht M 17. Deuromlijsting met kalf en deur (XVIII c).
18. Lange Singelstraat N 192. Deur, kalf en bovenlicht (XVIII B?).
19. Kinderdijk P 97. Eenvoudige deuromlijsting met consoles (XVIII B), deur
(XVIII d).
20. Penninghoeksingel L 37. Deuromlijsting met boven- en zijlichten (XVIII B).
21. Wal A 8. Bovenlicht met alliantiewapen (? en de Jager) (XVIII B).
22. Bogardstraat D 34. Bovenlicht met wapen (XVIII B).
23. Seisweg R 141. Hoeve het Hoogland. Eervoudig hek (1790). Aan het huis een
steep met: C. Haak (1776).
24. Blindenhoek C 45. Deur met ramskop (XVIII d).
25. Dam ZZ. G 29. Gesneden winkeldeuren (XVIII d).
26. Spanjaardstraat E 82 a. Deuromlijsting (XVIII d).
27. Vlissingsche straat K 59. Deuromlijsting en slotplaat (XVIII d).
28. Wal B 61. Eenvoudige deur (XVIII d).
29. Balans D 4. Deur met Mercuriuskop (± 1800).
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30. Seisdam Q 20. Deurkozijn met zijlichten en driehoekig fronton (± 1800).
Zie verder: g Renaissance 20, 51, 55 en 67. Pilastertype 5, Lod. gevels 8, 12, 14, 15,
18, 21, 23, 35 en 36. Eenv. Lod. gevels 6, 21, 53, 87, 145, 150, 151, 152 en Pakhuizen
6.
33. Lange Giststraat F 188. Steenen kelderkozijnen (XVI B).
34. Vlasmarkt L 14. Gekoppeld kruiskozijn (± 1600).
35. Nieuwstraat G 223. Gekoppelde steenen kruiskozijnen op de eerste verdieping
(XVII A).
36. Groenmarkt B 28. Geribde luiken en hangen (XVII A).
37. Rotterdamsche kaai O 227. Bovenlicht (XVII B).
38. Pijpstraat N 10. Kruiskozijn (XVII).
39. Kinderdijk P 114. Versierde travee en deuromlijsting met zijlichten (XVIII a).
40. Korte Noordstraat L 77. Dubbel dakvenster met driehoekig fronton, hijschbalk
en kroonlijst met consoles (XVIII A).
41. Molenwater M 164 (gasfabriek). Groote houten zonnewijzer met voluten en
stadswapen (XVIII b). Afkomstig van het stadhuis.
42. Lange Gortstraat K 36. Dakvenster met gekoppeld kozijn met driehoekig
fronton (XVIII d).
43. Molstraat F 94. Stoephek (XVIII).
44. Spanjaardstraat F 64. Stoepwangen (XVIII).
45. Molstraat N 22. Knop en bel (XVIII d).
46. Aan den Seisweg R 141: Het Hoogland, hekposten (1790).
47. Seisweg R 80. Poortje met Mercuriuskop als sluitsteen en jaartal (1619).
48. Seisweg R 128. Hoeve La Solitude. Hekposten met vaas (XVIII d).
49. Spanjaardstraat P 63. Stalhouderij. Twee beelden,
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Geloof en Hoop (XVII), en gevelsteen (1779) met wapen (vijf ringen) en: S. Crijnse.
Op den zijmuur van het aangrenzend pand drie, later opgeschilderde tableau's (XVIII
d).
Puibalken, zie: g Renaissance 58, 68, 77, Fragmenten 13 en 14 en Pilastertype 6.
Gevelsteenen.
Kuiperspoort G 85 (als stoepzerk) (1(5)86), Oude Kerkstraat B 96 (1587: tusschen
rozen), Schuitvlotstraat N 208: opschrift (1592), Rotterdamsche kaai O 280 en 281
(beide: 1594), Segeerstraat H 73 (1594), Koestraat K 296 (1597), Vischmarkt H 166
(1604), Kapoenstraat A 17, twee steenen: De drie vaere gesichten (1609-1874,
woonhuis van Hans Lipperheym, de steen is later geplaatst), Gravenstraat I 197
(1611) Langeviele K 387 (1611), Dam NZ. N 20 (1615 in den zijgevel), Langeviele
K 194 (1616), Maisbaai P 126: V O C, waaronder: M (1616), Seisweg R 80 (1619)
en kop, Markt K 163: Toren met wapens van Zeeland en Middelburg (1622),
Achtergracht Klein Vlaanderen M 70: opschrift: In lange geen ende (XVII a), Korte
Noordstraat L 74: zwaan (XVII a), Gravenstraat I 276 drie steenen, wapens van
Zeeland en Middelburg (1631), Dam NZ. N 6, drie steenen: haan, wapens van Zeeland
en Vlissingen en opschriftsteen: Met Christo Rijck in als (1638), Lange Noordstraat
C 21 (1648), Kromme Weele L 28: zakkendrager en wapens van Zeeland en Veere
(1649, afkomstig van het zakkendragershuis te Veere), Nieuwstraat G 216: wapen
van Zeeland (1650), Bree E 142 (XVII A), Dam ZZ. G 59 (midden-XVII), Kinderdijk
P 105: In de dry teertonnen (midden-XVII), Nieuwstraat G 226: Sint Pieter (XVII
A), Oude Kerkstraat B 79: wapenschild (midden-XVII), Lange St. Pieterstraat F 42:
boom, (midden-XVII), thans in modernen gevel, vroeger in Oude Kerkstraat B 83,
Molenwater N 48: drie steenen, kuipersbedrijf, (1655) in modernen gevel, Seisstraat
Q 1: Dit
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is in den drye Duven (1657), Gravenstraat I 200. (1658), Zusterstraat I 244 (1661),
Schuitvlotstraat 0 296 (1674), Schuitvlotstraat N 164 (1675), Lange Burg B 4 (1676)
en: de Burg, Molstraat N 26 (1680), Latijnsche Schoolstraat C 52: Illustre Gymnasium
Reip: Medioburgensis Inauguratum MDCXCV, Lange Delft H 8: Twee gekruiste
haakbussen, Vive la busse (1695), Noordpoortstraat M 7 (1699), Gravenstraat I 280:
Fortuna en wapens van Zeeland en Middelburg (XVII B), Pijpstraat N 213:
Eikenboom (XVII B), Vlasmarkt L 4: drie steenen, wapens van Zeeland en
Middelburg en Sint Joris (XVII B), Bellingstraat G 192: engel (XVII), Dam F 95:
den gouden pot (XVII) in den achtergevel, Domburgsch Schuitvlotstraat: wapen van
Zeeland (XVII), Korte Delft G 27: wapen (XVII), Korte Geere K 339: lelie (XVII),
Lange Delft A 89: leeuw (XVII), Rouaansche kaai G 157: wapen van Kruiningen
(XVII) in den achtergevel, Segeerstraat H 88/89: cartouche (XVII), Twee steenen
(XVII), wapens van Zeeland en Veere, afkomstig uit Veere, thans ingemetseld op
de binnenplaats van de Steenrotse, Lange Lombardstraat C 69. (1711), Veersche weg
T 13/14: I.H.D.K. Poelwijck (1724), Schuitvlotstraat N 163 (1727), Domburgsch
schuitvlot Q 212: Den Blauselmole (1732), Nieuwe Oosterschestraat N 83 (1733),
Korendijk P 48: Luyck (1735), Kapoenstraat A 17 (1736), Nieuwe Poortstraat P 147:
stichtingssteen (1738), Koepoortstraat N 34: haan (1742), Korte Breestraat O 180:
paard (XVIII A), Lange Singelstraat N 203: schaap en drie boompjes (XVIII A),
Seisweg R 91: Kleyn Wynen Daale (1764), Brakstraat O 265 (1780), Lange
Lombardstraat C 66 (1782) in cartouche en steen met: Canton, Spinbrug F 82a: In
den meesten voorspoet, Behoeft men den besten raet (1794), Spinbrug F 82: In
tegenspoed koomt geduld te baat (XVIII d), Molenwater M 164: wapens van Zeeland
en Middelburg (XVIII), Turfkaai H 173: console met valk (XVIII), Ververijstraat N
129: korenbloem (XVIII).
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Zie verder: g Renaissance 2, 4, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 73, 74, 75 en 77.
Fragmenten 3, 4, 5, 6, 17 en 19. Pilastertype 3 en Lod. gevels 20. Zie ook: d 2, 14,
17 en 18, e 1 en 3 en f 6 en 11.
Ankers.
Jaarankers: Lange Giststraat F 188 (15-0, XVI B), Hoogstraat I 144 (1592),
Nederstraat O 188 (1593), Lange Lombardstraat C 70 ((16)22), Gravenstraat I 276
(1631), Heerengracht M 35 (1651), Puntpoortstraat (1734), Volderijlaagte M 74
(176-). Sierankers: Gravenstraat I 252 (XVII A), Gravenstraat I 380 (XVII B), Lange
Burg C 87 (XVII B), Lange Gortstraat I 328 (XVII B), Dam NZ. N 20 (XVII), Lange
Noordstraat L 129 (XVII), Nederstraat O 200 (XVII), Langeviele K 382 (± 1700),
Zie verder: g Gothisch 4; Renaissance 3, 8, 17, 18, 24, 28, 29, 46, 47, 50, 62, 64, 73,
75, 76, 81 en 88. Fragmenten 3, 4, 5 en 24.
Details van binnenarchitectuur.
1. Korte Delft F 18. Schouwkap met steenen wangen met kraalversiering:
sleutelstukken (XVI B).
2. Markt K 6. In de balken de wapens van Magnus, Magnus - Mersen en Mersen
(XVII A).
3. Lange Noordstraat L 131. Gesneden trapleuning met wapen van Lesage (XVII
A). Aan de balken de wapens van de Moucheron - Gerbier en de Moucheron Cromvliet.
4. Bogardstraat D 39. Schouwkap op steenen beelden (XVII B).
5. Spanjaardstraat F 58. Portiek (XVII B).
6. Londensche kaai H 57. Gesneden trap met balusters en wapen van Sandra (XVII
B).
7. Koorkerkhof A 122. Schouwkap op steenen beelden (XVII).
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8. Rotterdamsche kaai C 238. Kinderbalken en balksleutels (XVII).
9. Langeviele K 205/206. In de keuken een schoorsteen met alliantiewapen: v.d.
Putte en v.d. Brande (± 1700).
10. Dam NZ. N 20. Sleutelstukken, balken (XVII), eenvoudige schoorsteen (XVIII).
11. Dwarskaai G 109. Gang met stuc, medaillons en wapens (XVIII A). Achterzaal
met beschilderd behang (vogels, door A. Schouman) (XVIII c).
12. Lange Noordstraat L 132 (Thans kweekschool). Gang met stuc, trapgat met
stuc en trap met gesneden balusters (XVIII A). Wachtkamer voor met kleinen
schoorsteenmantel met imitatie-Chineesche karakters (XVIII B). Voorkamer met
Lod. XVI betimmering, borstwering en deuren, stuc plafond (zon), schoorsteen van
grijs marmer met grauwtjes, damspiegel en dessus de porte (XVIII d). Directeurskamer
achter, met Lod. XVI betimmering, stuc plafond Lod. XIV, marmeren schoorsteen,
drie spiegels, witje en gesneden deuren (XVIII d). Doorgang hiernaast met Lod. XVI
betimmering en drie dessus de porte met witjes (XVIII d).
13. Dam F 96. Voorkamer Lod. XVI (1762), betimmering met wapen van Steven
van den Bosch en jaartal, deur met dessus (grauwtje). Beschilderde behangsels (XVIII
B) door V. Opp.... Tegeltableau (XVIII).
14. Lange Giststraat F 186. Achterkamer met betimmering, schoorsteenmantelen
spiegellijst met wapen van Trezel (XVIII d).
Schouw en kap met steenen wangen (XVII A) uit een huis aan de Oude Kerkstraat
B 83, thans in Domburg.
Twee schouwen (XVII b) uit een huis aan de Langeviele, thans op Ter Hooge in
Koudekerke.
Schoorsteen (XVIII d) uit een huis aan de Londensche kaai H 63, thans op de
Boede in Koudekerke.
Zie ook: g Gothisch 2; Renaissance, 2 en 6 en Lod. gevels 4.
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Verzamelingen.
1. Stedelijke oudheidkamer in het Raadhuis, opgericht 1841.
Catalogus door W.O. Swaving, 1910, bevat o.a.:
model van de kap van den Stadhuistoren in 1592 (Cat. 35), model van het stadhuis
in carton, door Magnus Hasselgren uit Stockholm (1793, Cat. 36), burgemeestersstoel
(1594, cat. 325), zilveren zegelstempel: Middelburg ad causas (XV B, cat. 354; het
eerst vermeld in 1477), koperen zegelstempel Middelburg door F. Bellaert (1595,
cat. 355) en verschillende stempels (XVII-XIX a), keur van Zeeland (1496), hs. met
miniatuur van Philips den Schoone (cat. 318), Guldenregister (cat. 291) met
prachtband (1699), gebeeldhouwde beelden van sleutelstukken uit het Sint
Barbaragasthuis, afgebroken 1867 (XV, cat. 41) en sluitsteen met Lam (cat. 42),
modellen van den Sint Janstoren, toestand XV-1716, de laatste door Pieter Graafschap,
cat. 26-30), rouwborden uit de kerken (1580, 1626, 1627 en 1637), gebeeldhouwd
wapen van het oude orgel in de Nieuwe Kerk (cat. 378), model van de werf der O.-I.
Compagnie te Middelburg in hout (1785, cat. 39), geschilderd bord der kleine school
(XVII a, cat. 60), portaal met briefpaneelen en oud beslag uit het huis van Adolf
Hardinck (XVIa, cat. 44) en kastbetimmering alsvoren (XVIa, cat. 46), gevelsteenen,
zeldzame collectie gildezaken: penningen, bekers, gegraveerde bladen, insignes,
gildeboeken met teekeningen in waterverf (XVII-XIX, cat. 298-316), twee koperen
dormants met merken van de goudsmeden (XVIIIa en XIX a, cat. 429 a), gedreven
zilveren bokaal van de Kiesheeren door Ph. Briée (1769, cat. 175), gedreven zilveren
drinkschaal vereerd aan Evert Heyndricx (1590, cat. 170). Keuren: Vlissingen en
bloem, cat. 170), butte van Karel V (1522, cat. 43 door Conr. Meyt).
Muziekinstrumenten, waaronder twee bombarden (1560, cat. 169), door J. van
Celcken, schilderijen: Reede te Arnemuiden (XVI d, cat. 105), schip op de reede
(1620,
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cat. 106), regentenstukken van het Kuipersgilde (XVII en 1645, cat. 119 en 120);
walvischrib met hierop geschilderde ontleedkundige les door O.I. Steenweg (XVIII
a, cat. 129) enz., verschillende penningen en stempels en oudheden van lokaal belang.
Een gedeelte der in den Catalogus beschreven oudheden is over vcrschillende
kamers van het raadhuis verspreid en aldaar beschreven.
2. Verzameling van het Zeeuwsch Genootschap.
Opgericht te Vlissingen 1769, overgebracht naar Middelburg 1803. Catalogus 1890.
De verzameling bevat o.a.:
houten gevel van het huis Sint Pieter aan de Lange Delft (XV d, afgebroken 1888),
met overspringende verdieping, waarin gekoppeld vierlichts raamkozijn. Top met
driepasvulling, kruiskozijn en beeldje van Sint Pieter (cat. 205), modellen van de
Korenbeurs (XVIII B, afgebroken 1848), de Kraan (1746, cat. 231 en 232), het
Raadhuis te Vlissingen (1599-1809, cat. 260) en de Beurs aldaar, de kerkjes te 's
Heer Arendskerke en te Sinoutskerke, collectie Romeinsche votiefsteenen en andere
vondsten uit Domburg (Nehalenniabeelden, beschadigd bij den kerkbrand aldaar in
1848) en Westkapelle; Germaansche oudheden gevonden te Domburg, Serooskerke,
Wolfaartsdijk, Schouwen (doodkist), gevelsteenen, tegels (XIII-XVII), buffet van
schelpen door Dr. Job. Baster (1775, cat. 206), fragment grafteeken Roomsch Koning
Willem II uit de Koorkerk, grafzerk J. van Grijpskerke (1657), twee verguld zilveren
bodeteekens van het Departement Schelde en Maas (XIX a, cat. 1043), gebeeldhouwd
blazoen der kamer: het boompje van Jesse (1598, cat. 229), zilveren ketens der
boogschutters te Heinkenszand (eind XVI en XVIII B, cat. 285 en 286) en te Veere
(XVIII b), wiel van M. Az. de Ruyter (cat. 266), verrekijkers van Z. Jansen (XVI d,
cat. 212), stool van Maximiliaan van
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Bourgondië (1558) uit Gapinge (cat. 278), albasten altaarstuk uit Noordgouwe uit
het klooster Sion (XVI c, cat. 290) koperen fundatieplaat uit Sint Pauwels in Oost
Vlaanderen (1509, cat. 309), Zeeuwsche kamer (cat. 468 vlg.), diverse vondsten uit
Reimerswaal, uitgebreide prentverzameling over Zeeland, collectie penningen, munten
en stempels, geschilderde en geteekende portretten o.a. door J. de Baen, Z. Blijhooft,
F. Bol, B. Bolomey, A. Boonen, J.P. Bourjé, Ph. van Dijk, P. Gaal, L. d'Hue A. de
Lelie, J. Palthe, A. Schouman, G. Spinny, C. Troost, A.v.d. Venne e.a. en
handschriften.
3. In het Rijksarchief worden o.a. bewaard:
collectie kaarten, zegelstempels o.a. groot zilveren zegel der Staten van Zeeland
(1803), groot koperen zegel der Staten (XIX a), diverse koperen zegels Lod. Napoleon
en empire (XIX a), Statenzegel van den Raad van Financiën in Zeeland (XVII),
zilveren schepenzegel (XVII, door Kien), zilveren zegel der Leenkamer (XVII),
koperen zegels der Rekenkamer (XVII en XVIII), zilveren zegel van Zeeland (XVII
a), koperen zegel van het Dept. bestuur van de monden van de Maas (XIX a), zilveren
bodeteeken (Keuren: D. Holland en MV) (XVIII d), koperen bodeteeken Dept.
Schelde en Maas (XIX a), kast met gesneden wapens van Zeeland en Vlissingen
(XVII), gothisch kastje (XVI a), verschillende kasten (XVII) en vuurplaten (XVI en
XVII), koperen siergewichtendoos (XVII) met palmhouten doos, waarop gesneden
wapen van Zeeland (XVII), gesneden houten visch als maat (XVIII a), enkele
penningen, drie gegraveerde platen van portretten (XVIII), gegraveerde koperen
doos voor het zegel van koning August III van Polen, van een adelsbrief (1750).
4. Het Gemeente-archief in het Raadhuis bevat eene verzameling van teekeningen
en prenten betreffende de stad.
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5. In het Kunstmuseum in het Schuttershof bevinden zich in hoofdzaak moderne
schilderijen en teekeningen. Hierbij no. 66. Hoedster met vee door P. Gael Sr., no.
15, Markt te Middelburg door W. Pouwelsen.
6. Collectie Mevr. Portheine geb. Kruseman.
Porcelain en schilderijen, Dam NZ. F 147.
7. Collectie Mej. A.M. de Man (penningen).

Nieuw- en Sint Joostland.
Sint Joostland.
g. Boerderij met steen (1779).

Nieuwland.
d. In het RAADHUIS drie dorpsgezichten, zonder kunstwaarde, door S. de Visser
(1841).
e. De NED. HERV. KERK (1882) bezit:
Eikenhouten preekstoel met koperen lichtarm (XVIII A).
Koperen kroon, zes-lichts (XVIII A).
Twee zilveren bekers, een kan, twee borden en een schotel (1844). Keuren:
Hollandsche leeuw, Middelburg, K en ster, waarboven: I C en waaronder: C.
Zilveren opengewerkten en gegraveerden doopschotel met deksel (1823). Keuren:
Hollandsche leeuw, (Rotterdam?), D en C R.
Afbeelding der oude kerk door C. van Leerdam (1882).
Vóór de kerk hekposten met twee zandsteenen wapenleeuwen (XVII B).
g. A 159 gevelsteentje (1680).
1.
2. Jaarankers: A 80 (1794) en elders: (1(7)16).
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Nieuwerkerk (Duiveland).
e. De NED. HERV. KERK, reeds vermeld XIII A, tot collegiale kerk verheven 1490, is
een baksteenen gebouw, met zandsteenen banden, bestaande uit een koor (XV d)
met zuidelijken dwarsarm en hierbij aangebouwde sacristie en een los staanden
zeskanten toren (XV d). Het schip is, na een brand, in 1583 afgebroken. Koor van
drie traveeën en 5/10-sluiting met kruising en geprofileerde zandsteenen, deels door
driepas gesloten, traceeringen in de beeren. Het koor is overdekt door een houten
tongewelf. De westmuur is modern.
Hooge, thans gedichte spitsboog aan het dwarspand. De sacristie is inwendig op
manshoogte met een doorloopend boogfries versierd, heeft twee nisjes in de westzijde
en is overdekt met een dubbel steenen kruisgewelf.
De van den grond af zeskante toren heeft drie geledingen met zandsteenen
hoekblokken en blind-traceeringen aan de beeren; de pinakels zijn deels nog aanwezig.
Modern laag dak. Aangebouwde achtkante traptoren, die tot de eerste geleding voert
en in den tegenovergestelden hoek als ronde traptoren wordt voortgezet. De kerk
bezit:
Preekstoel (± 1700).
Gothische zerken met de vier evangelisten en deels met wapenschilden (deels
bedekt 1518, 1520, 1523 (priesterbeeld), 1543, 1554 en 1556). Zerk met wapen
(1613). Oudste zerk: 1518.
Vier zilveren gegraveerde bekers (1715). Keuren: Zierikzee en Breda.
Twee tinnen kannen en vier borden (XVIID.
Klok, in 1645 gegoten door Michael Burgerhuys.
g. A 96 steen met jaartal (1819).
1.
2. A 194, jaartal in roode baksteen in een achtergevel van gele baksteen (1762).
3. A 43. Jaarankers ((16)34).
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4. A 195. Jaarankers (1742)
5. A 4 en A 186. Dour Lod. XV met gesneden knop en gesneden deurkalf
(midden-XVIII).

MOLEN met stichtingssteen (1844).

Nieuwvliet.
e. De NED. HERV. KERK (1658/1659, verbouwd 1866) is een baksteenen zaalkerk van
vijf traveeën met vierkanten houten toren op de kerk (vernieuwd in 1858) en
aangebouwde consistoriekamer. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII B, geverfd) met koperen doopbekkenarm.
Eenvoudig eikenhouten doophek (XVII B).
Wandbank (XVII d), fragment.
Koperen kroon, driemaal zes-lichts (XVIII c).
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVII c). Keuren: Vlissingen, W, O met haan.
Tinnen doopbekken (XVIII c) en drie tinnen schotels (XVIII).
Klok, in 1720 gegoten door Jan Albert de Grave te Amsterdam met spreuk en
wapen van Petrus de Vos, beer van Nieuwvliet.
g. Steenen stoepbank (XVIII).
1.
2. No. 42. Geprofileerd deurkalf en bovenlicht (XVIII d).
3. No. 43. Jaarankers (1659).

Nisse.
c. POMP Lod. XVI (± 1750).
e. 1. De NED. HERV. KERK (O.L. Vrouwe) is een baksteenen gebouw in den vorm
eener kruiskerk, bestaande uit een schip (XV a), een lagen zuidarm (XVI A) en een
nog lageren noordarm (± 1600), een koor (XV) en een westtoren (midden-XV).
Gerestaureerd door H.v.d. Kloot Meyburg in 1921, het
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schilderwerk door J. Por. Het schip heeft vier traveeën met smalle spitsboogvensters
en een rond-venster en heeft ingangen in tweede travee N. en Z.-zijde. Het schip is
overdekt door een spits houten tongewelf met geschilderde geprofileerde ribben en
rozetten en rust op gebeeldhouwde draagsteenen.
De kleine en lage zijarmen zijn door groote spitsbogen met het schip verbonden;
de noordarm is lichter van muurwerk en kleiner dan de zuidarm en is thans tot
consistoriekamer ingericht, met moderne vensters; de zuidarm, waaronder later eene
grafkelder is aangebracht, heeft nog de oude geprofileerde ribben en een
spitsboogvenster.
Het koor heeft drie traveeën en eene 5/10-sluiting en is door een koorboog van
het schip gescheiden. Het spitsbogige houten tongewelf heeft geschilderde
geprofileerde ribben en rozetten met apostelkoppen en wapen van Van Borssele en
een sluitstuk met de Kroning van Maria. Het rust op muurstijlen met twaalf
apostelbeelden. Spitsboognis in den oost (binnen) muur. Binnen het koor zijn de
fundamenten van het met grooter formaat steen gebouwde oude koor teruggevonden.
De toren is vrijstaand en heeft vier geledingen met nissen en galmgaten,
hoekbeeren, een achtkanten traptoren met steenen wenteltrap in den N.W. beer, en
eene achtkante spits. Oude deur.
In den toren aanzet van een kruisgewelf en gedenksteen (1805) van de herstelling,
waarbij de hoektorentjes verwijderd zijn. Tegen koor en zuidarm aangebouwde
sacristie met twee kruisgewelven en piscine. Oud ijzeren kruis. De kerk bezit:
Houten afsluiting van den noordarm met gothisch paneelwerk en balusters (1520
à 1530).
Houten afsluiting van den zuidarm met balusters (XVII A).
Koorhek XVII A.
Preekstoel (1679) met gesneden trapleuning en wapen Van der Nisse.
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Doophek met bank (XVII b).
Muurschildering (H. Christophorus, midden-XV) tegen den noordwand van het
schip en beschildering van een triomfboog met Maria Verkondiging en wapens (XV).
Twee koperen lezenaars (XVII d), waarvan een met het dorpswapen.
In de sacristie gesneden houten versiering van het vroegere orgel (XVIII b) met
de wapens van Spijker en Van der Nisse.
Bank met gothisch paneelwerk en vier beeldjes (XVI A).
Bank met snijwerk (± 1680).
Zerken met de vier evangelisten in de hoeken (1494, 1528) en zerken (XVI b en
c), waarbij die van Meester Cornelis Jansoen medicijn (1550) met waterglas tusschen
schaar en mes, en eene (XVI a) met klok aan een balk, zerk van Geeraert van der
Nisse (1604) en Andrea van Oostende (1607) met vier kwartieren en alliantiewapen
(deels uitgesleten), eenvoudige zerken (1638, XVIII c en XVII a). Oudste zerk: 1494.
Kleine gebrandschilderde wapenglazen (XVII A): Borssele en Nisse.
Koperen kroon, tweemaal acht-lichts (XVII B).
Geschilderd tekstbord (XVII A) boven de afsluiting van den noordarm,
waarschijnlijk afkomstig uit Goes.
Twee psalmbordjes (± 1700).
Twee zilveren bekers (1659) met gegraveerde afbeelding der kerk. Keur: leeuw.
Zilveren schaal met twee gegraveerde wapens van Mr. Gillis van der Nisse en
Clara van Borssele van der Hooge (XVII c).
Twee klokken, een gegoten door Johannes Burgerhuys (1674) en een met twee
wapens door Alexius en Petrus Petit (1763).
g. Hekposten van het HUIS TE NISSE met twee wapens en potten (± 1760).
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Noordgouwe.
e. i. De NED. HERV. KERK (H. Driekoningen), omgeven door eene gracht en kerkbrink,
is een baksteenen gebouw (1462), bestaande uit een schip met driezijdig gesloten
koor, een noordelijken dwarsarm en een westtoren. De zuidelijke dwarsarm is in
1846 afgebroken en vervangen door een modern gebouw.
Schip en koor zijn overdekt door een houten tongewelf met rozetten. De noordelijke
arm heeft een ribgewelf en is afgesloten van de kerk en tot gevangenhok ingericht.
Het gebouw is van buiten gepleisterd.
Toren van drie geledingen met lisenen en smalle nisjes in de steunbeeren.
Kruisgewelf met baksteenen ribben op eenvoudige draagsteenen; lage spits (modern)
met kruis (XVI b). De kerk bezit:
Preekstoel (XVII c).
Schotwerk aan een bank (XVII c) en zitbank (XVII c).
Zerk (1772).
Twee gegraveerde zilveren bekers (1770). Keur: Zierikzee.
Klok, in 1701 gegoten door Pieter Vermaten te Amsterdam. Klokstoel met jaartal
1723.
e. 2. Van het KLOOSTER SION (1434-1572) bevinden zich in de verzameling van het
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg een bijbel (1537) en een albasten altaarstuk
(XVI c cat. 290).
Eene afbeelding van het klooster bevindt zich in het raadhuis te Zierikzee.
f. A 69-73. De POTTERE OF CONYERSHUISJES (1651) bestaan uit een groep van vijf
aaneengebouwde huisjes met gevelsteenen met teksten boven de deuren en in het
midden blanke wapensteen en stichtingssteen (1651); jaarankers. Deuren met gebogen
geprofileerd kalf.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

194
g. A 7. Tuitgevel, gepleisterd (XV III), met steentje (mortier) boven het topraam.

Noordwelle.
c. Aan den straatweg naar Renesse acht steenen schamppalen in den vorm van halve
kanonnen (XVII?).
e. De NED. HERV. KERK is een op een kerkbrink gelegen, baksteenen gebouw
(midden-XV), bestaande uit een schip, een koor en een westtoren. Schip van vier
traveeën, in 1875 gepleisterd, met laag koor van drie traveeën en driezijdige sluiting,
in 1754 herbouwd op den in 1576 verbranden muur. Het koor is thans ingebouwd
bij de dorpsschool. Westtoren van onderen vierkant (midden-XV), overgaand in een
achtkant (midden-XVI) met achtkante spits. De toren is deels gepleisterd. In den
toren een eenvoudig poortje. De kerk bezit:
Preekstoel (1754), met snijwerk, en houten lezenaar.
Vier zilveren bekers (1828).
Zilveren doopbekken (1824).
Zilveren comfoor (XIX a), twee plated broodmanden (XI) a), en plated kan, Lod.
XVI (1825).
Klok (midden-XV) met drie beeldjes van St. Barbara en twee andere heiligen, een
wapen, roos en visch.
g. 1. A 3. Trapgevel (XVIIA) van gele baksteen met figuren in rood, tandlijst,
overhoekschen toppilaster, termijntoog. Twee kruiskozijnen; twee pijpdeurtjes.
Gerestaureerd (± 1515) door J. Hoogenboom.
2. Hoek Lage Zoom en Noorderweg. Hoeve met trapgevel (1664) en togen met
metselmozaiek, ankers.
STANDAARDMOLEN (XVIII).
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Oostburg.
c. IJzeren wegwijzer (XIX A), hoek Nieuwstraat.
e. De NED. HERV. KERK (H. Eligius), oorspronkelijk eene kruiskerk, bestaat thans
nog uit een dwarspand en koor (XV), hersteld in 1606. Schip en toren zijn ingestort
in 1631.
Het dwarspand doet als kerk dienst en het koor als bergplaats. Zeer zware beeren
aan de westzijde en op de westhoeken van het dwarspand. Het dwarspand heeft thans
zes traveeën en aan elk einde twee vensters met gothische profielen. De koorvensters
hebben aan de binnen- en de buitenzijde rijk geprofileerde baksteenen omlijstingen
en zijn deels dichtgemetseld. Aan de noordzijde van het dwarspand eene
deuromlijsting met rondboog, pilasters en kroonlijst (1634).
Het dwarspand heeft langs de wanden neo-Ionische pilasters met kapiteelen, die
een hoofdgestel dragen. De zoldering is vlak en versierd met caissons en rozetten
(XIX a).
Het koor heeft de houten spanten in het gezicht. Naast het koor staat aan de
zuidzijde eene sacristie (XV), thans consistoriekamer, met verdieping. De vensters
zijn in diepe nissen geplaatst en door rondbogen afgedekt.
Traptoren in den hoek van den Noordarm en het koor, het bovenstuk bijgewerkt
in 1634. Thans houten achtkant torentje met windwijzer op het kruis, afgebrand 1714,
hersteld 1732 en XIX a. De kerk bezit:
Twee zilveren bekers (1818) met gegraveerd wapen. Keuren: R en P F.
Zilveren schaal en twee schotels (1818, ws. uit Gent). Keuren: hand, P F en
zwaantje, waaronder R en daaronder een roos. Met gegraveerd wapen van Mr. F.C.
Kruyder.
Twee zilveren kannen (1818), met gegraveerd wapen alsvoren.
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Zilveren doopbekken (1818), met gegraveerd wapen alsvoren.
Klok, in 1508 gegoten door Symon Waghevens, met schildje waarop H. Petrus en
schildje waarop H. Barbara, een groot en een klein wapen. De klok is afkomstig uit
Vlake.
Belletje, in 1584 gegoten door Petrus de Gheyn (ws. afkomstig uit het slot te
Nieuwvliet).
Drie gebrandschilderde vensters door Baggerman (a. met wapen van Sluis en
efbeelding van de oude kerk, b. met zestien wapens (1726) en c. met wapen (1727)
zijn thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
e. 2. WAALSCHE KERK (1689), in 1804 aan de Katholieken verkocht en vergroot in
1822, thans graanbeurs. Zaalkerk van baksteen van zes traveeën, bepleisterd, met
vierkant houten open torentje. Inwendig houten tongewelf.
g. 1. Markt 2. Steen met jaartal (1646).
h. De Oudheidkamer in het RAADHUIS (1907) bevat:
Plaatselijke oudheden, munten en penningen, pastel-portret van Jacobus Risseeuw,
1772-1849 (± 1840), geschilderd portret van kolonel Joseph Ledel, commandant te
Oostburg 1830-1835, copie op doek (XIX b). Het oorspronkelijke portret is in bezit
van de familie. Zegelstempels van Oostburg, koper (XV en XVI) en ijzer (XVII).
Zegelstempels van de baronie Halewijn (XVII). Houten cliché met wapen van
Oostburg. Koperen (begrafenis?)schild (XVIII). Koperen penkalender (1629). Vier
gebrandschilderde ruitjes met stadswapen (1630).
Eikenhouten uittrektafel (1648), kaart van Oostburg met vesting, door Mogge
(1660), en zerk uit de afgebroken St. Bavokerk ((15)67).
Een koperen zegelstempel van Oostburg (XVI) bevindt zich in de verzameling
van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

197

Oost en West Souburg.
Oost Souburg.
d. In het RAADHUIS een schilderij: dorpsgezicht (1804?), op doek.
e. De NED. HERV. KERK (H. Maagd) is een baksteenen gebouw (XV B), hersteld 1578,
bestaande uit een schip en westtoren. Schip van vijf traveeën met beeren en
spitsboogvensters; het koor is afgebroken.
Toren van twee geledingen met hoekbeeren. Eerste geleding met spitsboognis,
waarin ingang, gewijzigd in 1605, en hierboven een rond venster, waarboven twee
lange smalle spitsboognissen. Tweede geleding met galmgaten en ingesnoerde, lage
vierkante spits.
Inwendig gewijzigd (XIX A), vroeger schip en zijbeuken gescheiden door
spitsbogen op kolommen met achtkant basement, blijkens de halfkolommen aan den
torenmuur. In den toren een laat-gothisch steenen gewelf. Op den muur van het
kerkhof vier bergsteenen torentjes als gemeentewapen (XVII A). De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII B), geverfd.
Grafmonument voor G. Verdooren (1824), stijl Lod. XVI.
Oudste zerk: 1633.
Zilveren doopbekken, met gegraveerd wapen van Mr. P. Sandra († 1728). Keuren:
Middelburg, Q en ruit boven twee bollen.
Vier tinnen bekers (1824), twee kannen (XVIII d), een schaal en twee schotels,
gemerkt: een engel boven: A V L K.
Klok, in 1511 gegoten door Willem en Jasper Moer.
g. Jaarankers: 1752 in No. 13 en: 1818.
1.
2. Aan den Abeelschen weg A 251 cartouche met opschrift Repos - Ailleurs - de
Kersenbogart (1656).
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3. Stoeppalen (XVII A) bij Klein Abeele, Groot Abeele, voor A 188 en A 263.

West Souburg.
Van de in 1833 afgebroken KERK liggen ter plaatse nog enkele zerken (XVII d en
XVIII). Twee witmarmeren wapentjes van eene tombe zijn in het bezit van den heer
J. Willemse, koster te Oost Souburg.
In de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg bevinden zich
drie gevelsteenen uit Souburg (Nos. 220-222), een met wapen van Hoorn,
(midden-XVII), afkomstig van Noordbeek, een met wapen van Van de Poel, afkomstig
van Poelwijck bij Oost Souburg, en een (1594) met spreuk van Marnix van St.
Aldegonde.

Oosterland.
Sir-Jansland.
e. De NED. HERV. KERK (XVI a) is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip
en een koor met driezijdige sluiting, gepleisterd; met lateren voorbouw aan de
westzijde.
Inwendig houten tongewelf met rozetten.
Op het dak een vierkant torentje (XIX A). Klok modern. De oude klok, in het eind
der 19de eeuw verkocht, was in 1507 gegoten. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII d), met koperen blaker, zandlooperhouder en doopbekkenhouder.
Twee zilveren bekers met gedreven Lod. XIV rand en gegraveerd dubbel wapen
en vers (1752).
Grooten zilveren schotel en twee borden alsvoren.
g. Een huisje met anker (XVII).
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Oosterland.
e. NED. HERV. KERK. Van de oude kerk staan nog het koor (± 1500) en de toren (±
1400). Baksteenbouw met banden in de gevels en met hoekblokken aan de beeren
van het koor.
Het koor van drie traveeën en 5/10-sluiting is overdekt door een houten tongewelf
met ribben, rustende op geprofileerde muurstijlen op zandsteenen draagsteenen.
Toren met zadeldak en hieraan nog verbonden de westgevels van het in 1612
afgebrande schip (± 1400). De kerk bezit:
Preekstoel (± 1700) met houten lezenaar op houten schelp.
Bank met wapens van de Jonge en Stavenisse (XVII c).
Marmeren wandtafel voor Suzanna Maria Lonque, wed. Johannes Cau (1752),
met zestien kwartierwapens.
Zerken met de vier evangelisten (1515 (kleine zerk), 1545, 1551 en XV A). Zerken
met wapens (1617 en 1702); oudste gedagteekende zerk 1515.
Twee zilveren bekers, schotel en twee borden (1752), als te Sir-Jansland.
Doopbekken (1704) met wapen van W. Mullerus. Keur: Zierikzee.
Klok, in 1424 gegoten door Willem Butendiic.
f. GASTHUIS A 188-193, (1754) met groot halfrond fronton met lofwerk,
stichtingssteen en twee wapens (Cau en Lonque).
g.
1.
2.
3.
4.

A 127: Jaarankers (1753).
Gevels met sierankers (XVII): A 98, 102, 104, 120, 121 148 en twee z.n.
A 121. Deur Lod. XV.
Bij de Blauwe Keet hardsteenen hekposten (XVIII B).

MOLEN met steen (1752) met de wapens van Cau en Lonque.
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Oostkapelle.
c. Grenspaal van Aagtekerke (1768) van bergsteen, waarop de wapens van Aagtekerke
en Oostkapelle.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw, oorspronkelijk kruiskerk (XV
A), verwoest in 1572 en omgewaaid in 1582, deels herbouwd in 1585, gerestaureerd
in 1822.
Schip van vijf traveeën en zijbeuken. Dwarspand en koor zijn afgebroken in 1610
(jaarankers) en het schip is daarna recht afgesloten; hierbij is aangebouwd een portaal
met tentdak op eenvoudige consoles. Aanbouw aan dit portaal (1884). Modern plafond
(1886).
Westtoren met spitsbogen en nissen, ronden traptoren en hoekbeeren. Achtkante
spits. Uitgebroken kruisgewelf op draagkopjes. Afdekking uit 1778 en spoor van
verdwenen hoektorentjes.
Aan de kerk twee hekposten met zandsteenen leeuwen (midden-XVII). De kerk
bezit:
Eenvoudigen preekstoel (midden-XVII).
Drie beelden (XVIII) op een modern orgel.
Zerken (1614, 1618, 1721, 1726 en half bedekte zerk 164.)
Credobord (1773).
Vier zilveren bekers (1718), geschenk van J. Godin, met opschrift in gegraveerde
cartouche. Keuren: Middelburg, H en spitse hondenkop.
Twee zilveren kannen (1727), zilveren schotel en twee borden, geschenk van
Agnes de Vroe, wed. le Sage. Keuren: Middelburg, P en ruit met twee vleugels.
Zilveren doopbekken, gedreven en gegraveerd (1745), geschenk van Pieter
Huygens. Keuren: Middelburg, A, hart met twee pijlen. Hierbij een later deksel.
Klok, in 1638 gegoten door M. Burgerhuys.
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g. 1. KASTEEL WESTHOVE. Lusthof van de abten van Middelburg, vermeld XIV,
gewijzigd XVI A, deels verbrand 1572, verbouwd XVIII a. Hoofdgebouw, bestaande
uit twee hoektorens (XVI A), verbindingsvleugel en twee recht hierop staande vleugels
(XVII en XVIII a), waarbij zich waarschijnlijk oorspronkelijk een voorbouw heeft
aangesloten. Aan drie zijden door grachten omringd.
Achter den door de twee hoektorens ingesloten vleugel, hiermede door een brug
verbonden, voorplein met zijgebouwen (stallen) en twee hoektorens.
De hoektorens van den hoofdbouw zijn rond met overkraging op een boogfries,
waarboven een achtkant met achtkante spits.
De torens aan het voorgebouw zijn rond, links met achtkante spits en rechts met
achtkante bovenstuk en spits. In den toren vertrek met steenen gewelf.
Het hoofdgebouw (XVIII a) is tot vacantiekolonie ingericht en geheel uitgebroken.
Beneden hal over de geheele breedte tusschen de torens, met koepeluitbouw naar
het plein tusschen de zijvleugels.
In de hal een kaart van L. Broeren en een schilderij door H. van S(chuylenburch?)
(1695).
Windwijzer (reiger) op den klokkentoren (XVIII A).
In den toren een klok, in 1663 gegoten door Johan Meyer te Stockholm, en een
scheepsbel (midden-XVIII) gegoten door Turmeau te Bordeaux.
Afzonderlijk staande oranjerie (XVIII B) met bel uit 1698.
Ingangshek met vier posten, waarop hardsteenen vazen (midden-XVIII).
2. Huis DUINBEEK (± 1715). Vooruitgemetseld middenstuk met driehoekig fronton.
Eenvoudige geblokte deuromlijsting met bordes. Kroonlijst gedragen door gemetselde
vlakke hoekpilasters, achterzijde slechts gedeeltelijk volgebouwd. Op het
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dak achtkant torentje met koepeldak en windwijzer op peer.
3. 'T HOF TEN DUYNEN en ZEEDUIN. Oprijhek met bergsteenen posten met potten Lod.
XV (midden-XVIII). Gesmeed ijzeren hek (1763).
4. A 134. Steen (1629) en poortje met kop als sluitsteen.

Ossenisse.
e. R.-K. KERK (St. Willebrordus), modern gebouw door W. te Riele Gzn. (1914). De
kerk bezit:
Eikenhouten communiebank, geverfd, met vier gesneden beelden (± 1740).
g. In het huis A 36: jaarankers (1827).

Oudelande.
d. 1. Eenvoudig VISCHHUISJE met pannendak (XVIII A).
e. 1. De NED. HERV. KERK (H. Eligius) is een baksteenen kruiskerk (XIV d), waarvan
het noordelijk dwarspand is afgebroken in 1769 en het koor is afgesloten.
Schip (XIV d) van drie traveeën, met rondgaand boogfries en houten tongewelf
(XV). Zuider transept met blind zijvenster en 3/8 gesloten koor met (gedichten)
koorboog tusschen twee blinde spitsboognissen.
Westtoren van ééne geleding met beeren van zeven geledingen. Spitsbogige deurnis,
waarin doorgang met korfboog en hierboven in het boogveld een driepasnis. Boven
de deurnis een geprofileerd rond venster en galmgat. Achtkante spits en achtkante
traptoren met steenen trap. Inwendig steenen kruisgewelf met vlakke ribben op
draagkopjes. De kerk bezit:
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Preekstoel (midden-XVIII) met koperen doopbekkenhouder (XVIII A).
Wetbord met geschilderde Mozesfiguur (XVIII A).
Zerken met de vier evangelisten in de hoeken (1486 met gegraveerd monniksbeeld,
twee van 1489 met kelk, 1514 met gegraveerd monniksbeeld van Jan Jacop Tonisz.,
1525, 1530 met wereldbol met kruis en zeven XV A); oudste zerk 1482.
Zerk met wapen (1617).
Twee bekers, een schotel, twee borden en twee kannen van tin (XVIII).
Tinnen kannetje (XVII A).
Klok, in 1577 gegoten door Pieter van den Ghein, met figuren (man op troon en
Christophorus), twee medaillons en versierden rand.
g. BOERDERIJ met jaarankers (1798).
1.
2. Huis met jaarankers (1834).

Oud Vosmeer en Vrijberge.
Oud Vosmeer.
b. 1. SLUIS van den Hikkepolder met steen (1736).
2. SLUIS van den Kijkuitpolder met steen (1766).
d. AMBACHTSHUIS (1771) met wapen in de gevellijst en potten op de gevelhoeken,
met open vierkant koepeltorentje; bordes. Inwendig: opschriftsteen eerste steenlegging
(1767) en schoorsteen met zestien wapens en schilderstuk: Justicia door J. Xavery.
In de Ambachtskamer acht wapens van een op den zolder liggend rouwbord (XVIII
B).
Mansportret (XVII A).
Rederijkersblazoen van ‘tCoren Bloyt’ (1612).
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e. 1. De NED. HERV. KERK (Johannes de Dooper), als kapel vermeld in 1452, als kerk
in 1516, is herbouwd in 1595. Baksteenen gebouw, bestaande uit een schip van vijf
traveeën, koor met 3/8-sluiting en dwarspand. Geheel verbouwd bij de restauratie
door J.E.L. Frowein in 1913 en 1914.
Van de oude kerk is nog een balk met sleutelstuk in den toren. Ingebouwde
westtoren met achtkante spits. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII d), met koperen lezenaar (wapen), gegoten door Johannes Specht
te Rotterdam (1769).
Eenvoudig doophek (XVII B), bijgewerkt.
Koperen kroon (XVII d) en een (1787).
Twee schotten van banken (XVII).
Zerken met wapens (1646, 1665, XVII B en 1711); oudste zerk 1612.
Twee bekers en drie borden van tin (XVIII).
Gedreven zilveren doopbekken (1761) met gegraveerd wapen van Mr. P. Recxstoot
op het deksel. Keur: Middelburg.
Klok, in 1727 gegoten door Nicolaas Greve te Middelburg, met twee wapens.
2. De R.-K. KERK (modern) bezit:
Zeeuwsche kast, vier-deurs (XVII A).
Zilveren zegelstempel (XVII d).
Een schilderij op paneel (± 1550): H. Driekoningen, bevindt zich thans in het
Bisschoppelijk museum te Haarlem.
g. A 52. Tuitgevel met toppilaster, waarop een steenen bal met ijzerwerk, ankers
1. (XVII B).
2. A 55. Aan een smidse met: (17)86 in de ankers, een speelwerk met figuren,
vervaardigd door Cornelis Verkercke (XVIIId).
3. A 23. Oeil de boeuf (XVII b).
4. In eene hoeve in den polder bij Nieuwland steen met opschrift (1785).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

205
5. STANDAARDMOLEN met jaartal (1690) ingesneden in een balk en 1580, 1606,
1733 in een molensteen (volgens mededeeling).

Ouwerkerk.
e. De NED. HERV. KERK (H. Geertruida) is een baksteenen gebouw, oorspronkelijk
kruiskerk met zandsteenen banden, waarvan nog aanwezig zijn het koor met
dwarspand (XV B), de sacristie (XVI a) en de westtoren (1436). Koor van drie
traveeën en 5/10-sluiting. Het oostvenster is gedicht, doch vertoont nog de oude
traceering.
De westmuur is modern.
De zuidtranseptarm is behouden en de noordarm is deels verborgen in de hiertegen
gebouwde school.
Sacristie (XVI a) met dubbel steenen kruisgewelf en overhoeksche beeren, twee
muurkastjes en nisjes, twee ankers. Het koor is overdekt door een houten tongewelf
op draagsteentjes.
De toren heeft drie geledingen met een overhoekschen beer en gemetselde
blindtraceeringen, een gedichten doorgang met spitsboog aan de oostzijde en een
modernen ingang aan de westzijde. Het metselwerk is versierd met verglaasde steenen.
In den toren bevindt zich de aanzet van een kruisgewelf met draagsteentjes; 6/8
traptoren tegen den N.O.-hoek, gedeeltelijk op de plaats van den steunbeer.
Stichtingssteen in den toren (1436). De kerk bezit:
Preekstoel (1696).
Koorhekje (XVII B).
Eenvoudige banken (XVII c).
Oudste zerk: 1480.
Gegraveerde zilveren bekers (1699) met wapen van Jan Leendertse Klinkenberg.
Keur: Zierikzee.
Gegraveerd zilveren bord (1781). Keur: Middelburg.
Klok, in 1500 gegoten door Peter Waghevens te Mechelen.
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Hoekkastje (± 1700).
Steen met gothisch opschrift in den noordelijken binnenkoorwand, betreffende
een zoen door Renger Hugele (XVI).
Een koperen kroon (XVII B) en eene tafel met bolpooten (XVII B) bevinden zich
in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
g. 1. No. 46. Trapgevel (1636) van gele baksteen met randen (enz.) in roode baksteen.
Toppilaster en oeil de boeuf; tandlijst; vijf ankers en steentje met jaartal.
2. No. 100. Trapgevel alsvoren (1688), twee kruiskozijnen, jaarankers.
3. Jaarankers in no. 62 (16-9) en no. 2 (1704).
4. No. 42. IJzeren klopper (± 1700) op eene oude deur.

Overslag.
c. Hardsteenen grenspaal (XVIII c) met Hollandsche leeuw in ovaal en: Haar Hoog
Mogende.
g. 1. A 14. Huis van eene verdieping (1746) met natuursteenen poortje tusschen drie
en twee natuursteenen kruiskozijnen. Het poortje heeft een rondboog, gedragen door
vlakke pilasters, gebogen fronton en opzetgevel met kleine vleugelvoluten, architraaf
en driehoekig fronton. In den boog een ijzeren bovenlicht.
2. A 42. Jaarankers (1751).
3. A 27. Deurkozijn met eenvoudig bovenlicht (XVIII d).

Ovezande.
a. VLUCHTHEUVEL.
d. VISCHHUISJE (1646), baksteenen gebouw met overstekend zadeldak en bollen op
de hoeken. De open zijden zijn (XIX) gedicht en het huisje is tot brandspuithuis
ingericht. Drie gevelsteenen met cartouches met dorpswapen, jaartal en visschen.
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e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw met westtoren (XVI a), geheel
gepleisterd, hersteld in 1840, waarbij de koorsluiting is afgebroken.
Schip (met deel van koor) thans zeven traveeën, vroeger met kapel aan de
noordzijde, spitsboogramen en steunbeeren tegen een deel der dammen. Het schip
is overdekt door een modern tongewelf, waarboven de ribben van het oude gewelf
behouden zijn.
Aan de oostzijde moderne aangebouwde consistoriekamer.
Half ingebouwde westtoren met achtkante spits. De kerk bezit:
Preekstoel (midden-XVII).
Koperen lezenaar (± 1700) en doopbekkenhouder (± 1700).
Zerken: met vier evangelisten in de hoeken (1524); met het H. Lam in het midden
(1538); zerk (midden-XVI) en zerk met wapen (1612 en 1603).
Muurschildering (XVI a, ridder met zwaard staande op een leeuw) aan den
oostelijken torenwand ontbloot in 1886/7; de overige toen ontbloote
muurschilderingen, waaronder een Christus met wereldbol en een H. Andreas, zijn
weder overgewit.
Twee zilveren bekers (± 1700) met gegraveerd dorpswapen. Keuren: Goes, leeuw
en M.
Schotel en bord van tin (XVIII).
Klok, in 1734 gegoten door Nic. Muller te Amsterdam.

Poortvliet.
b. ZEESLUIS. Twee steenen (1849).
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen kruiskerk, waarvan nog aanwezig zijn het
schip, de noorddwarsarm (XV B, verbouwd in 1586 na brand, in ± 1642 en 1828)
en de westtoren (XV B); het koor en de zuiddwarsarm zijn afgebroken.
Schip van vier traveeën (waarvan een afgeschoten) met zijbeuken en hiervan
gescheiden door spitsbogen op kolommen
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met enkelvoudig bladkapiteel en achtkantig basement. Houten tongewelf. Aan de
zuidzijde aan een kolom een draagfiguur.
Noordarm met groote spitsbogen en boog van het verdwenen koor. Aan de oostzijde
rust het gewelf thans op draagsteenen met kapiteelen. In de tweede travee aan de
noordzijde is een poortje met kielboog en naast den noordarm eene kapel (XVI a).
Toren van groote baksteen met twee geledingen, met beeren op de hoeken tot aan
de tweede geleding. Ingang met spitsboog. Eerste geleding over drie verdiepingen,
vierkant recht opgemetseld met een en twee nissen en overgaand in eene achtkante
tweede geleding met galmgaten en achtkante spits. Boven den ingang een
spitsboognisje en in den toren een kruisgewelf zonder ribbon. De kerk bezit:
Preekstoel (1645) met koperen doopbekkenhouder (XVII B), zandlooperhouder
en kaarsenstandaard (XVIII b).
Orgel (1805), door Abr. Meere te Utrecht, in gebruik genomen in 1806.
Eenvoudige banken (XVII).
Kroon met drie schildjes (XVII B).
Zerk met twee wapens (1722 en 1761) en zerk met gegraveerd wit marmeren
wapen (1819); oudste zerk 1650.
Gedenkbord (1804).
Vier zilveren bekers (1748) met gegraveerd wapen (Jo Graen hv. M. Gaeswijck)
en voorstelling. Keur: Middelburg.
Zilveren schotel (1782) met gegraveerd opschrift. Keur: Middelburg.
Twee kannen, vier en twee borden van tin (XVIII).
Buiten de kerk aan de zuidzijde eene welput met opschriftsteen (1650).
g. 1. Ankers met jaartal: A 150 (1788) en A 34 (1790).
2. MOLEN de Korenaar A 12; steen met wapen (1710).
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Renesse.
Het SLOT MOERMOND, gebouwd ± 1200, herbouwd ± 1400 en 1513, hersteld 1612,
bestaat uit een vierkant baksteenen gebouw met zware muren en latere aanbouwen
(XVI a). Gerestaureerd in 1751 en in 1911 door den architect J. Hoogenboom.
Van den ouden traptoren zijn de fundamenten teruggevonden.
Het slot ligt in een onregelmatigen, door een gracht omgeven gerekten veelhoek.
Oudste deel ± 1400. Trapgevel en zijgevel met boogfries en kanteelen met twee
spietorens (gerestaureerd).
Traptoren (XVI a en XVII a), vierkant, overgaand in achtkant, onder de achtkante
spits uitgekraagd en versierd met korfboogjes met metselmozaïek, rustende op kopjes.
Toegangspoort (1613) tot den toren, baksteen met zandsteenen banden, fries met
jaartal, wapenspreuk en driehoekig fronton met wapen. (Zuydtland-Tacquet?)
Twee zijgevels (XVII a), een met blindarcaden en een met drielobbigen boog en
toppilaster, waarop latere bekroning (XVIII).
Inwendig: schoorsteenwang (± 1550) in den vleugel, achter een gestucte
schoorsteen met obelisk en wapens van Jan van Pelsen (?) en Catharina Maria Isebree
(XVIII B). Gegoten ijzeren haard (1687).
In het oudste deel, eene schouw met opengewerkte korf en gothisch basement
(1513). De (verdwenen) latei met inschrift en jaartal is afgebeeld op eene teekening
in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Gothische slotplaat.
Collectie familiewapens enz., uit de kerk te Renesse. Grafborden (1766 en 1788).
Inrijpoort (XVII a) met moderne leeuwen.
In den grond bij Moermond een fragment van een achtkant steenen doopbekken
(XV).
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d. Vuurtoren (1848) afgebroken 1917; steen met opschrift in particulier bezit te
Zierikzee.
e. De NED. HERV. KERK (H. Jacobus), op een kerkbrink gelegen, is een baksteenen
gebouw, bestaande uit een schip (1506) en een westtoren.
Schip van zes traveeën met zandsteenen hoekblokken in de beeren; deur in de
tweede travee, waarboven: I.W.; gedichte deur in de zuidzijde. Het schip is overdekt
door een houten tongewelf, waarboven nog het oude gewelf met zichtbare spanten
en geprofileerde ribben behouden is. Op het dak van het schip steenen vorsten. Van
het verdwenen koor is de koorboog zichtbaar.
In den westmuur van den toren een steentje met stichtingsjaar (1506); gedichte
nisjes boven de torendeur en de noorddeur.
In den zuidmuur en den zuidelijken westmuur figuren van verglaasde steen. De
kerk bezit:
IJzeren lezenaar met twee wapens (XVIII A).
Heerenbank (XVIII c).
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVII d). Keur: Zierikzee.
Kleinen gegraveerden zilveren beker (XVII a). Keur: Zierikzee en een beker (1689).
Keur: Breda.
Twee zilveren schotels met opschrift (1754). Keur: Middelburg.
Twee tinnen schotels (XVIII).
Zerk van roode steen in trapeziumvorm, ws. afkomstig van eene sarcophaag,
versierd met Romaansch lijnwerk, met opschrift (1510).
Twee koperen kroontjes (± 1700).
Klok, in 1458 gegoten door Peter van Dormer? Op den klokstoel: 1838.
IJzeren kist met schabel (beschilderd, XVII B).
g. 1. B 1. HUIS GROL. IJzeren inrijhek (XVIII c).
2. A 5. Gesneden deurkalf (1693).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

211
3. A 90. Trapgevel (XVII b) met overhoekschen top, termijntogen en ankers.
4. A 1. Steentje (1785).
5. A 77. Jaarankers (1658).

Retranchement.
b. SCHANS (1604), versterkt 1621.
e. De NED. HERV. KERK is een zaalkerk (1630, hersteld 1871) van vijf traveeën met
drie vensters in elke zijde met gedrukte bogen en schuin bekapte profielomlijsting.
Vierkant open torentje, waarop: 1827 I P R. Inwendig: vlakke zoldering (± 1900).
De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (midden-XVII) met moderne trap.
Drie schotels en een kan van tin (XVIII).
Klok, in 1756 (of 1757) gegoten door Johannes la Fort te Middelburg.
Deur met kling.
g. 1. No. 85. Jaarankers (1796).
2. Houten MOLEN (stijl XVII).

Rilland.
e. De NED. HERV. KERK, een modern gebouw (1891) bezit verschillende voorwerpen,
afkomstig van de kerk te Bath:
Preekstoel (XVIII d).
Eenvoudige avondmaaltafel (XVII).
Koperen zandlooperhouder (XVIII A).
Koperen kroon, zes-lichts (XVIII A).
Bijbel van J. Pz. Wachter te Amsterdam (1643) met koperen beslag.
Twee gegraveerde zilveren bekers met bloemrand (midden-XVII). Keuren:
Middelburg, H en peer.
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Twee gegraveerde zilveren bekers met medaillons en bloemrand (midden-XVII).
Keuren: Middelburg en I.
Twee ovale zilveren borden (1772) met geschulpten rand en wapen, van Van den
Enden. Keuren: Middelburg, H en beker tusschen W en L.
Ovalen zilveren schotel (1779) met geschulpten rand en wapen van Catharina van
Vosmaer. Keuren: Middelburg, M en wereldbol met kruis tusschen S en L.
Gegraveerde zilveren kan (1782) met wapen van Jan Grant. Keuren: Middelburg,
N en beker tusschen W en L.
Gegraveerd zilveren doopbekken (1759) met wapen van S. Gross de Fievelin.
Keuren: Middelburg, V, D.E.V.

Ritthem.
b. FORT RAMMEKENS of ZEEBURG. Met klipsteen bekleed, onregelmatig fort
(1547-1557) gebouwd door den ingenieur Donaet de Boni en de architecten Pieter
en Jacob van Antwerpen, meermalen gewijzigd, o.a. in 1652 en 1811 en later met
baksteen hooger opgetrokken. In 1787 tijdelijk ingericht tot hospitaal en in 1811
onder Napoleon versterkt.
In de benedenmuren aan de Schelde steenen met: 1717 7/10 en 1772 12/6,
waarschijnlijk betrekking hebbende op verbouwingen, en in de later in metselwerk
verhoogde muren een steen met jaartal (1787).
Ingangspoort met blokwerk, rondboog en sluitsteen met grooten kop en jaartal
(1547). Inwendig kazematten.
e. De NED. HERV. KERK (H. Maagd) is een baksteenen gebouw, ten deele in groot
formaat steenen, bestaande uit een schip van vier traveeën (XVI A) en een, voor een
klein gedeelte ingebouwden westtoren. Het koor is afgebroken. De kerk is verbouwd
in 1611; de ramen zijn in 1834 vernieuwd. Toren van drie geledingen; ingang met
geprofileerden korfboog, waar-
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boven een spitsboog en kleine nisjes. Hierboven galmgaten en laag vierkant tentdak.
De overhoeksche beeren en hoekblokken van bergsteen zijn verniewd in 1920 onder
toezicht van H. van Heeswijk. Ronde traptoren aan den Z.O.-hoek met fijn gemetseld
boogfries.
Inwendig vertimmerd in 1841. Spaarnissen onder de vensters en houten tongewelf.
In den toren is het steenen gewelf uitgebroken; de muurkolonetten hiervan zijn
voorzien van kleine kapiteeltjes. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII B) met koperen doopbekkenhouder Lod. XVI (XVIII
d).
Twee gladde ingesnoerde zilveren bekers in kelkvorm op voet (XVIII c). Keuren:
Middelburg, B en V K onder een haan.
Zilveren schotel en twee borden (XVIII d). Keuren: Middelburg, S en V K onder
een haan.
Gegraveerd en opengewerkt zilveren doopbekken, Lod. XVI met kartelrand (1794),
geschenk van W.v.D. Keuren: Vlissingen, D en I.H.K.
Klok, in 1613 gegoten door Johannes Burgerhuys, met twee wapens. Luiklokje
(1500).
g. 1. No. 56. Gevelsteen met wapen (± 1750).
2. In een zijgevel van eene hofstede (XIX) op het terrein van het vroegere huis
Nieuw-Erve een gevelsteen (1644).

Sas van Gent.
e. 1. De NED. HERV. KERK (1897), Oostkade, bezit:
Twee gladde zilveren bekers (1685). Keuren: Middelburg, Y en (vogel?).
Drie zilveren schotels met gegraveerd wapen van A. de Vos (1726) en zilveren
kan met klein gegraveerd wapen (1726). Keuren: P en loopende vogel.
Twee borden van Engelsch tin (XVIII).
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2. De R.K. KERK, Markt (1891, door Jos. Th. Cuypers) bezit:
Houten altaartombe, Rococo, met beschilderd front en medaillon: offer van
Abraham (midden-XVIII).
Vier verzilverd koperen kandelaars, Lod. XVI (XVIII d).
Twee koperen kleine kandelaars op driehoekigen voet (± 1700).
Schilderijen: Beweening van Christus, op doek (XVII B) en Christus aan het Kruis,
op doek (1842) door C. de Surgeloos, naar A. van Dijk.
g. 1. Westkade 50. Trapgevel (1645) met drie sierankers, gepleisterd.
2. Oostkade 231. Gevel (XVIII b) met kroonlijst, waaronder een alliantiewapen.
3. Westkade 58. Gevel (XVIII d) met kroonlijst met blokjes. Toonkast.
4. Westkade 61. Gevel (XVIII d) met rijke kroonlijst op consoles.
5. Westkade 66. Gevel (XVIII d) met kroonlijst op consoles en boven tot den grond
doorloopende, gegleufde hoekpilasters.
6. Westkade 75. Gevel (XVIII d) met versierde kroonlijst en pilasters over de
eerste en de tweede verdieping, geschonden en geverfd. Houten deurpoort (XVIII
d) met pilasters en Ionische kapiteelen, gesneden kalf, eenvoudig bovenlicht en
gesneden deur.
7. Westkade 83/84. Dubbel huis (XIX a) beneden vlak, eerste verdieping met door
rondbogengesloten vensters en Mercuriusstaf als boogvulling. Achtkante cartouches
met kopjes tusschen de bovenvensters. Tweede verdieping vlak, kroonlijst met
cassetten.
8. Ankers XVII B: Westkade 85, Noordweststraat 318, Brandspuitstraat 299/300,
Oostkade 228 en 229.
9. Gentsche straat 242. Jaarankers met Anno 1... (XVII).
10. Westkade 60. Gevelsteen (1650) en ankers.
11. Brandspuitstraat 297, twee verweerde cartouches, (midden-XVII).
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12. Westkade 52. Stoepbank (XVII) op draagsteen.
13. Gentsche straat 229. Gesneden deuromlijsting, Lod. XVI, met fries en kroonlijst
(XVIII d).

Scherpenisse.
d. RAADHUIS, voorgevel (1594, geheel gemoderniseerd) van baksteen met bergsteenen
hoekblokken. Zeven ankers, waarvan vier met flambouwhouders. Op den top een
open vierkant torentje met windwijzer (XVII), waarin een wapen. Sporen van oude
kruiskozijnen. Jaartal (1594) op bijgebouw en ijzeren hekje naast het gebouw.
In het raadhuis worden bewaard:
Triptiek (midden-XVI):. Aanbidding-besnijdenis-geboorte, waarschijnlijk afkomstig
uit de verdwenen kerk te Westkerke.
Bord (XVII a) met geschilderde wapens van Zeeland en Westkerke.
Gesneden lijstje (XVIII c) met wapen.
Kaart van het waterschap (1634), geteekend door C. Blom (1698) naar D.
Verburght.
Een koperen kandelaar (XVII).
Een koperen zegelstempel (XVII).
e. De NED. HERV. KERK (XV d) is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip
en een zwaren westtoren. Schip van vier traveeën met smalle zijbeuken bekleed met
bergsteen, schip en beuken gescheiden door spitsbogen op kolommen met enkel
bladkapiteel en achtkant basement. In de zijbeuken muurkolommen en aanzetten van
kruisgewelven. Westertranseptmuur van baksteen en lagen van bergsteen; de
dwarsbeuk zelf en het koor zijn afgebroken.
Kleine boven vensters in het schip. Schip en beuken met modern plafond.
Geprofileerd poortje in de eerste travee; aan de zuidzijde thans gedicht.
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Achtkante traptoren in den Z.-O.-hoek van het schip en aan den Z.-O.-hoek van den
toren. IJzeren kruis (XVI).
Toren (XV d) van eene geleding, tot de hooge zijmuren van het schip met bergsteen
bekleed en met zware baksteenen steunbeeren op de hoeken. Spitsboog met ingang
met korfboog en spitsboogvenster; houten vierkante bovenbouw met vierkante spits
(XVII). De kerk bezit:
Preekstoel (1616) op steenen gothische doopvont, met doopbekkenhouder,
kandelaar (XVIII A) en zandlooperhouder (± 1700).
Zes eenvoudige banken (XVII d en 1743).
Acht kleine bankblakers (± 1700) en voorlezerskandelaar (XVIII A).
Zerken met evangelisten: 1441 met wapen, 1521 (groot wapen), XVI a (gegraveerde
man en vrouw), 1532 (merk), 1541 (gebeeldhoouwde vrouw), 1545, 1562 (merk),
1563 (merk).
Gedenksteen voor C.v.d. Hagen e.a. (1655).
Memoriesteen voor William Brydges Champion (1814) door J. Malcott te Londen.
Twee koperen kronen (1654, acht-lichts, geschenk van J. Rosevelt) en (1787
tweemaal zes-lichts van Aelten Florianus).
Credobord (1581) met drie wapens.
Vier zilveren gegraveerde bekers (1665) van de diaconie met eenvoudig ornament.
Keur: Middelburg.
Vier schotels en een grooten schotel van tin (XVIII).
Klok, in 1484 gegoten door Coenraet Waghevens.
g. 1. N 24. Twee ankers met flambouwenhouders (XVI d).
2. Ankers (XVII a) in Nos. 22, 30, 169 en 240.
3. N 79. Ankers met jaartal (1)63(1).
4. STANDAARDMOLEN. Op een balk: 1677.
h. Het kloveniersgilde bezit een zilveren vogel (XVI d) met twee gegraveerde schilden
(1630 en 1632) en een oud reglement (1594), verleend door Maria van Nassau.
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Schoondijke.
e. De NED. HERV. KERK (1656) is een baksteenen zaalbouw van vijf traveeën met
voorportaal, waarop een gedraaide looden piron. Boven het portaal eene cartouche
met opschrift en achtkant open koepeltorentje.
Inwendig: vlak plafond, gedragen door achter stucwerk bedekte stutten (XVIII).
De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII c), geschilderd, met klankbord; de trap is modern.
Geschilderd eikenhouten doophek (XVII c).
Koperen twee-lichts kandelaar voor den voorlezer (XVIII).
Drie koperen kronen, twee maal zes-lichts (XVIII c).
Twee psalmborden (XVIII d).
Vier bekers, vier borden en een doopbekken van tin (XVIII).
Klok, in 1726 gegoten door T.I. Pauwels, afkomstig van de St. Bavokerk te Gent.
In de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg bevindt zich
eene kist met fragmenten van gebrandschilderde glazen (1656, catal. no. 303).
g. 1. M 117. (1827). Kroonlijst met hierop geschilderd jaartal.

Schore.
e. 1. Van de NED. HERV. KERK (XIV A, hernieuwd 1914), staat nog de westtoren,
baksteenbouw van drie geledingen met achtkante spits. Lage ingang met segmentboog,
tweede geleding met geprofileerd rondvenster, derde met van boven rond gesloten
galmgaten. De kerk bezit:
Preekstoel (1658).
Twee psalmbordjes (XVIII d).
Twee bekers, twee kannen, een schotel en twee borden van tin (XVIII d).
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Klok, in 1531 gegoten door Petrus van den Ghein, met vier medaillons en wapen.
Een hardsteenen doopvont (XVI a) uit de kerk, bevindt zich bij den heer Glerum,
A 70 aldaar.
g. 1. Huis A 111 met vijf sierankers (XVII).

Serooskerke (Schouwen).
e. Van de NED. HERV. KERK staan alleen de westtoren (± 1400) en het schip (± 1400).
Baksteenen gebouw, ten deele vernieuwd na een brand in 1575. Schip van vijf
traveeën, met zichtbare kap; vensters modern.
Toren van twee geledingen; de eerste met ingangspoort met korfboog en hierboven
een blindvenster, tweede geleding met lisenen en boogfries. Achtkante spits. De kerk
bezit:
Preekstoel (± 1700) met lichtarm en zandlooper (± 1760).
Kroon met drie schildjes (1727) door Johannes Specht te Rotterdam, met zijn
merk.
Twee zilveren bekers (XVII d). Keur: Middelburg.
Zilveren schotel (XVIII A) met gegraveerd opschrift. Keur: Rotterdam.
Tinnen bord (XVIII B).
Groote tinnen kan (XVIII B) met inscriptie (1838).
Klok, in 1621 gegoten door Johannes Meurs.
Uurwerk (XVII a).
Windwijzer met wapen (XVIII A).

Serooskerke (Walcheren).
a. Germaansche oudheden in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te
Middelburg.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip (XV B)
en een westtoren (XVI A). Het schip heeft vijf traveeën met ongelijke
spitsboogvensters; ingangspoortje aan de noordzijde en spoor van dergelijk poortje
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aan de zuidzijde in de eerste travee. Westtoren (XVI A) van twee geledingen met
aanzet van eene derde geleding en vierkante spits. Boven den ingang een gedicht
spitsboogvenster. Overhoeksche steunbeeren, Ronde traptoren ingebouwd in de
N.-O.-zijde van den toren. Consistoriekamer aangebouwd aan de oostzijde.
Twee zandsteenen leeuwen (XVIII a) op de hekposten aan het kerkplein. De kerk
bezit:
Eikenhouten preekstoel met eierlijst (1661).
Orgelkast (XVIII b) met drie beelden en beschilderde deuren.
Groote zerk van Philibert van Tuyll van Serooskerke en V.M. van Swieten (1629)
met twee figuren, twee wapens en zestien kwartierwapens, gerestaureerd in 1878,
en twee zerken (1611 en XVII (?)) onder de banken.
Koperen kroon, twee maal acht-lichts (XVIII d).
Vier zilveren bekers, kan, schotel en twee borden (1773). Keuren: Middelburg, H
en trekpot, waaronder ID.
Zilveren doopbekken en deksel, Lod. XVI, geschenk van J. Neels (1817) met
gegraveerd dorpswapen. Keuren: staande leeuw in zeskant, C T(evel) en hoofd.
Klok, in 1676 gegoten door Johannes Burgerhuys, met wapens.
g. 1. Dorpstraat. Tuitgevel (XVII d) met top en hoekversiering.
2. Het HUIS OM, aan den weg naar Sint Laurens, hardsteenen hekposten met
vleugelstukken (XVIII A), afgebroken in 1921.
3. Hardsteenen hekposten met zijstukken (midden-XVIII) van het onder
Oost-Kapelle gelegen huis Zwanenburg.
4. Molenperk B 130, ankers (1721).
5. Bij Vrederust twee schamppalen (XVII A).
6. Driewegen B 126. Paarse tegeltableaux (XVIII) en eenvoudige betimmering.
MOLEN (1835) aan den web naar Vrouwenpolder.
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Sluis.
Sint Anna ter Muiden (in 1880 vereenigd met Sluis).
c. 1. Hardsteenen POMP met vaas en wapen (1789).
d. RAADHUIS (± 1650) met tentdak en vierkant open houten torentje. Gevelsteen met
wapen. Thans particuliere woning. IJzer voor de kaak.
Klokje, in 1761 gegoten door Du Mery, afkomstig uit Brugge, opgehangen in
1790. Jaartal 1790 op den klokstoel. Zie ook h.
e. NED. HERV. KERK. Van de oude kerk bestaat alleen nog de door hoekbeeren
geschraagde baksteenen torenstomp (XV B) met een tegen de zuidzijde aangebouwd
kerkje (1653). Blijkens de moeten was de toren van de middeleeuwsche kerk aan
drie zijden ingebouwd en had deze kerk zijbeuken en een westportaal. Aan de
westzijde een steentje met jaartal 1717 van eene herstelling.
In den toren een steenen gewelf, waarvan de smalle ribben rusten op gemetselde
schalken met kapiteeltjes.
De later (1653) aan de zuidzijde aangebouwde kerk is eene onbelangrijke zaalkerk,
door een open boog met den toren verbonden. Stuc plafond (XIX a). De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII B) met twee dubbele koperen kandelaars, op den
bak van een achtkante steenen doopvont (XVI).
Dubbelen koperen kandelaar voor den voorlezer (± 1700).
Koperen lezenaar (XVIII c).
Twee gesneden ruggen van banken (XVII b).
Twee koperen kronen twee maal acht-lichts, met vier Rococo schildjes (XVIII b).
Twee zilveren bekers. Keuren: Middelburg, W en gothische G (± 1700).
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Drie gegraveerde tinnen schotels (XVIII).
g. 1. Houten ONDERKRUIER (stijl XVII).
h. Oudheidkamer (in den toren). Hierin:
Twee grafborden (1665 en 1667).
Zerk met vier evangelisten en wapen van Mr. Jan Blanckaert en echtgenoote
(1443).
Gegraveerde zerk met mansfiguur en engelen (1460) van Michael dictus Somre.
Zerken 1489, 1544 met 156- en fragmenten van zerken.
Plaatselijke oudheden.

Sluis.
b. Verdedigingswerken, enz.
1. BRUGSCHE POORT of STEENEN BEER (XVI), ruine van een poortgebouw met
doorgang in het midden. Onderaardsche kazematten met kruisgewelven met platte
ribben. Deels ontgraven (XX a).
2. De WALLEN (1598, verbeterd door Coehoorn in 1702, deels geslecht 1839), zijn
nog deels in wezen.

c. Sluizen, enz.
1. OOSTSLUIS. Waterpoortje (1586) steen, met jaartal.
2. Steenen overwelfde watergang, uitkomende naast hotel de Korenbeurs aan de
Haven en waarschijnlijk in verband staande met de Oostsluis.
3. Haven met arduin bekleed in 1729-1739.
4. Steenen GRENSPAAL van het vrije van Sluis (XVII?).

d. Openbare gebouwen.
1. DE STEEN VAN DEN LANDE. In den tuin van Lange

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

222
Wolstraat 10. Ruïne van een ronden toren (XVI A) met drie beeren, waarin deels
traceering. Ingang met halven rondboog en steenen trap met tongewelf.
2. RAADHUIS, Groote Markt, herbouwd 1396 na den brand van 1393, gerestaureerd
door J.A. Frederiks 1894-1904.
Rechthoekig baksteenen gebouw, met toepassing van bergsteen aan kozijnen enz.,
van twee verdiepingen en kelder, acht traveeën diep met ook aan de voorzijde
ingebouwden belfroot en hiervoor een voorstuk met hoofdingang. Hoog oploopend
zadeldak met dakvenstertjes, tusschen twee trapgevels. De achtergevel eindigt in een
monumentalen schoorsteen. Rondloopende weergang boven een spitsboogfries op
(grootendeels vernieuwde) kopjes.
Voorgevel van bergsteen, met spitsbogige deurpoort en driedeelig venster beneden,
en boven twee kruisvensters van verschillende grootte. Geprofileerde deuromlijsting
met verweerd beeld in het boogveld en een modern Justitiabeeld. In den boog drie
kopjes. Moderne stoep.
Zijgevel aan de Marktzijde, oorspronkelijk met drie vensters, met togen met
driepasvulling, en uitgebouwde schoorsteen op twee boogjes met draagsteenen. De
drie vensters van de raadzaal aan de Marktzijde zijn in 1901 aangebracht. Steunbeeren
tusschen de vensters bij den toren. In het achterste deel op de verdieping een blinde
muur, waartegen de in 1794 afgebroken Waag aansloot.
Aan den rechter zijgevel spuwers, waarvan één oud.
Achtergevel met achtkante hoektorentjes aan den weergang en drie kruiskozijnen
met halfronde togen en driepasvulling.
Toren van twee geledingen boven den voorbouw met smalle venstertjes, en in de
eerste een kruisvenster aan de voorzijde. Tweede geleding met galmgaten met
spitsbogen. Hierboven
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steenen balustrade met vier achtkante hoektorentjes met spitsen. Zadeldak.
Inwendig: Kelderhal met zesmaal twee kruisgewelven op zware bergsteenen
kolommen in het midden, met bergsteenen ribben in doorsnede rechthoekig met
afgeschuinde zijden, die in de schacht doorloopen, en op gemetselde wandpijlers
steunen. Een der kolommen heeft een omgekeerd kapiteel als basement. In het gewelf
zijn ringen aangebracht.
Kleine kelder onder het voorgedeelte, met gevangenis. Kleine dienstvertrekken
in den voorbouw en groote zaal over de geheele diepte achter den toren op elke
verdieping. Benedenzaal (waarvan thans een gedeelte door schotten tot bureaux is
ingericht) met balken op karbeelen en met snijwerk versierde balkneuten en
kraagsteenen (grootendeels bij de restauratie vernieuwd). Schoorsteenwangen met
twee koppen (XIV d) en roosjes, en karbeelen met bijbelsche tafreelen.
Bovenzaal (schavotzolder) met gebeeldhouwde balksleutels, waarop bijbelsche
tafreelen, oude bekapping en muurnisjes.
In den toren gevangeniskamer.
In het raadhuis worden bewaard: twee rouwborden met wapens (XVIII, De Jongede Vager).
Schilderijtje (XVII): Laatste Avondmaal, op paneel.
Portretten van Cornelis de Wolf, zijne vrouw Esther Boissenaar en hunne dochter
Elisabeth (1649 en 1650), op paneel.
Schilderij (XVII B): zeegezicht, op doek.
Justitie-groep (XVIII A). Schoorsteenstuk door P.J. Beuckels op doek.
Model van het schip de Zeven Provinciën (XVIII).
Zeven stoelen met gesneden wapen der stad, Queen Ann (XVIII b) en acht zonder
wapen (XVIII b).
Veertien harpstoelen (XIX a) met twee fauteuils.
Lijst van de burgemeesters en schepenen sinds 1609.
Gesneden houten wapen (1793).
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Kaart (1747).
In den toren eene klok, volgens mededeeling in 1395 gegoten door Jan Leenknecht
uit Aalst, en eene klok, in 1671 gegoten door Gherard van Halle te Gent. Slagwerk,
houten beeld van den trommelslager, die Sluis redde in 1606, met drie klokken,
waarvan een gegoten in 1400 en een door Hans van den Gheyn in 1601.
Zonnewijzer op het bordes boven den voorbouw.
In den kelder radbraaktoestel en bouwfragmenten.
3. HOOFDWACHT, Groote Markt (XVIII d) in 1819 aan de stad verkocht.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. Van de ST. JANSKERK (XIII, afgebrand 1811 en afgebroken 1823), liggen nog
eenige zerken (XIV-XVIII) in het grasveld o.a. met wapens van Matteus de Raadt
(1638) en Anthonie Balkende (1782 en 1790). De basementen der kolommen liggen
nog deels ter plaatse.
In de Oudheidkamer worden bewaard: een plattegrond der kerk door P.J. van
Wenegem, een witmarmeren liggende hond, afkomstig van eene graftombe (1637)
en twee zerken, mogelijk uit deze kerk afkomstig. De uit de gesloopte O.L.V. kerk
afkomstige zerken zijn in 1610 en 1614 verkocht.
2. De NED. HERV. KERK (1824) is een baksteenen gebouw in den vorm van een kruis
met gelijke armen, in het midden drie traveeën diep. Op het dak een achtkant houten
torentje met koepel.
Eenvoudig versierde ingangen met houten omlijsting, rondboog en architraaf,
waarboven een steen met spreuk. Aangebouwde consistoriekamer.
De kerk heeft een vlak stuc plafond. De kerk bezit:
Houten preekstoel op zuilen (XIX a).
Twee koperen kandelaars (XIX a).
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Koperen lezenaar (stijl XVII A).
Wandversiering met de wapens van Holland, Sluis en Zeeland (XIX A).
Twee zilveren bekers, geschenk van baron Fagel aan de Waalsche kerk (1717).
Keuren: Middelburg, Zeeland, E en G.
Twee zilveren bekers, geschenk van Mattheus Hennequin (1837). Keuren: Staand
vierkant kruis, waarboven I.G. en waaronder C.
Zilveren kan. Keur: hoofd met krans.
Zilveren blad, geschenk van Jacob Hennequin (1842). Keur: I en als de bekers
van 1837.
Zilveren doopbekken met deksel (1846), geschenk van Anna van Oostenrijk,
weduwe van Mr. G. Stern. Keur: Nederl. leeuw, N en bijl, waarboven G en C.
Klok, in 1823 gegoten door Jacobus du Mery.
Tinnen kannetje (XVII B).
Houten kist (XVII).
3. De R.K. KERK (H. JOHANNES DE DOOPER). Oude Kerkstraat (1828/1829) is in
gebruik genomen in 1830.
Baksteenen kruiskerk van vijf traveeën met halfronde koorsluiting, vooruitgebouwd
middenstuk met zware kroonlijst en groot driehoekig fronton, gedragen door tweemaal
twee vlakke pilasters met Ionische kapiteelen. Beeld van Johannes den Dooper.
Achtkant torentje op den voorgevel. De kerk bezit:
Houten hoofdaltaar (XIX a), waarop twee fraai gebeeldhouwde houten
reliekhouders (H. Johannes de Dooper en H. Kruis, XVIII a).
Twee kleine altaren (XIX a, tombe-vorm).
Eikenhouten communiebank met gesneden paneelen (stijl XVIII A), afkomstig
uit Brugge.
Houten beeld van Maria met kind (XVIII b), in gothischen trant gepolychromeerd.
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Houten Pietà op voet (stijl midden-XVIII).
Vier driekante koperen kandelaars (XVIII A) en eenige kandelaars (XIX a).
Zilveren monstrans (zon) met gegraveerd bisschoppelijk wapen (XVIII d),
afkomstig uit het Seminarie te Brugge. Keuren: q, S en Belgisch merk.
Gedreven zilveren kelk met voorstellingen (XVIII d).
Drie zilveren kroontjes (XVIII B).
Stel van drie antependia (een groot voor het middenaltaar en twee kleinere voor
de zijaltaren, Lod. XV (± 1750) in zijde geborduurd op wit moiré zijde, met bloemrand
en medaillon (slapend Christuskind met de lijdensteekenen, Christus triumphator en
toonbrooden, met modern toegevoegde montuur.) Volgens overlevering afkomstig
uit de kapel van Maria Theresia.
Antependium (XVIII d), geborduurd met wol op linnen keper, met afbeelding van
den Goeden Herder. Stel van twee kazuifels met voorstelling van den Doop van
Christus met velum, bursa, stola en manipel, zijde geborduurd op wit moiré,
behoorende bij de drie antependia (± 1750), sterk gerestaureerd en op nieuwe stof
gezet met nieuwe montuur.
Kazuifel met Mozes in het braambosch; geborduurd met zijde op piqué (XVIII
c).
Koorkap van witte gebloemde zijden damast met goudkant en geweven schild
(XVIII d), hierbij twee kazuifels, manipel, velum, stola en bursa.
Twee velums van rood fluweel met appliqué borduurwerk (XVIII c).
Schrijftafeltje (XIX a).
Queen Anne stoel (XVIII b).
4. KAPEL VAN ST. PIETER, Hoogstraat 20. Bergsteenen gevel (XVI A). Fragment
van eene verdieping met bekapte gevellijst en deur met geprofileerde omlijsting en
aangespitsten
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boog tusschen twee vensters met geprofileerde omlijsting en rondboog. De
profileeringen gaan op van een basement. Boven de deur een halfrond-gesloten
geprofileerde nis (thans door een zoldervenster doorbroken). Deur en ramen zijn
gewijzigd. Hiernaast, links, een steenen kruiskozijn (XVI c) met geprofileerde
omlijsting en lage bovenhelft met vierkante omlijsting, waarin een korfboog met
maaswerk.
Onder dit venster een later ingebracht steenen poortje (1651) met rondboog op
pilasters en leeuwenkopje als sluitsteen. Hierboven een groot driehoekig fronton,
doorbroken door eene cartouche met jaartal.
5. KAPEL van het GASTHUIS (1566), Hoogstraat bij No 32, later Fransche kerk, in
1830 ingericht tot militair hospitaal, later concertzaal, enz. Trapgevel, baksteenbouw
door lisenen verdeeld in drie gevelvakken, doorloopende tot op de grondverdieping.
In den top een geprofileerde rondboog en boven de vensters der eerste en der
grondverdieping rondboog met gothisch maaswerk in twee patronen. Boven de
grondverdieping zijn de lisenen overkraagd op bewerkte draagsteenen.
De vensterkozijnen zijn vernieuwd.
In den gevel twee steentjes, cartouche met jaartal (1566) in gothische en in
Arabische cijfers.

f. Gestichten van liefdadigheid.
1. GASTHUIS, Kapellestraat 35 (midden-XVI), later kazerne. Binnenplein met poortje
met drie kopjes, twee ramen met halfronden boog.
Twee eenvoudige doorgangen naar de voorpoort.
Poort (1644) aan de Kapellestraat met rondboog, waarin een kopje als sluitsteen
en bergsteenen banden.
Steen met wapen en: C.H.
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2. BURGERGASTHUIS, Hoogstraat 32, (XVIII d). Deuromlijsting en omlijsting van
het venster daarboven, met balkon. Gesneden deurkalf en deur. Inwendig: trap met
gesneden balusters, en met stuc versierde poort tusschen trap en gang.
Deurbel (XVIII d).

g. Particuliere gebouwen.
A. Gothisch.
1. Hoogstraat 10 (XVI A). Fragment met lisenen en korfbogen, waarvan een nog
met driepasvulling. Gepleisterd, waarschijnlijk bergsteen.
B. Renaissance en later.
1. Kapellestraat, hoek Meerminnestraat. Baksteenen gevel (± 1600) met
overgebouwde verdieping. Twee halfronde togen op gemetselde consoles.
Zijtrapgevel, geprofileerde puibalk, staafanker.
2. Kerkstraat 14. Trapfgevel (XVII b) in gele baksteen met banden in roode
baksteen. Halfronde toog op de eerste verdieping en korfboog op de tweede
verdieping, gemetselde waterlijst. Een kruiskozijn met ruitjes in lood. Afgebroken
1921.
3. Kapellestraat 13 (XVII A). Gevelfragment. Kielboog met twee ontlastingsboogjes
en korfboog. Gemetselde waterlijst. Gevel gesausd.
4. Kapellestraat 18 (XVII A). Trapgevel met drie gemetselde waterlijsten. Acht
goede ankers. Onderpui modern, gevel gesausd.
5. Kapellestraat 30/32 (XVII A). Thans recht afgedekte gevel met kielboog met
ontlastingboogjes, geprofileerde waterlijst. Gevel gesausd.
6. Nieuwstraat 15 (XVII A). Tuitgevel met aangespitste togen boven de kozijnen.
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7. Groote Markt 3 (1652). Tuitgevel met togen. Jaarankers.
8. Groote Markt 15 (XVII). Trapgevel, gecement.
9. Kaai 17 (XVII). Trapgevel. Deurkozijn met kalf (XIX a).
10. Eenvoudige gevels (XVII). Hoogstraat 10, Kapellestraat 20, enz.
11. Kapellestraat 10 (1695). In het metselmozaïek het jaartal.
12. Kaai 4. Tuitgevel (XVIII B).
13. Dinsdagstraat 14 (XVIII d). Dubbel huis met rechte kroonlijst en deurtravee,
uitgebouwd over twee verdiepingen. Deuromlijsting met zij- en bovenlicht.
14. Hoogstraat 35. Tuitgevel (1795).
15. Meerminnestraat. Versierde travee (XVIII d).
Fragmenten van buitenarchitectuur.
1. Groote Markt 6. Puibalk met kerfsnede (midden-XVII).
2. Dinsdagstraat 6. Lod. XVI deur (XVIII d).
3. Kaai 10. Lod. XVI deur (XVIII d).
4. Kaai 17. Deur en kalf (XVIII d). Inwendig: muurschildering (XIX b).
5. Kaai 21. Lod. XVI deur (XVIII d).
6. Kapellestraat 16. Deur met gesneden kop, Lod. XVI (XVIII d).
7. Groote Markt 9. Empire deur met zijlichten (XIX a).
8. Gevelsteenen: Geweldige straat 1. In den gevel is een fragment van een
schoorsteenpilaster met kop (XVI A) geplaatst.
9. St. Jans Kerkplein 3. Steen (1532).
10. Oude Kerkstraat. Steen: in den vergulden ton, met afbeelding van een vat
(1636).
11. Groote Markt 21. Steen met wapen van de Genera-
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liteit. Gesneden boogzwikken van de deur (XVII c, 1671?).
12. Brugsche straat 24. Steen met zandlooper (1772).
13. Jaarankers: Dinsdagstraat 20 (1610), Nieuwstraat 1/3 (1648 en togen),
Meerminnestraat 6 (164-), Kaai 18/20 (1668), Kapellestraat 9 (1726). Oude Kerkstraat
179. In het gevelfries jaartal (1795).
14. IJzeren stoephek: Kapellestraat 9 (1768).
15. STOEPPALEN. Julianastraat 2 (1636) en 15 (XVII A) Kapelstraat 21 (XVII A) en
40 met ingekrast merk (XVII A). Julianastraat 15 (XVIII) en Kade 21/22.
MOLEN bij de Kapellestraat (1739). Steen met brakhond en opschrift betreffende de
eerste steenlegging.
Twee houten onderkruiers (stijl XVII).
h. De OUDHEIDKAMER, Groote Markt 21, bezit o.a.:
Afbeeldingen en plattegronden van Sluis, plaatselijke oudheden, penningen, enz.
Catalogus 1887.
Zerkje (1510) met twee wapens.
Zerk van Quertouch Brito (1525) met wapen.
Wit marmeren hazewind, afkomstig van de graftombe van Willem de Zoete de
Lake (1637) vroeger in de Sint Janskerk.
Bouwfragmenten, waaronder gesneden houten balkconsoles uit een huis te Sluis
(XV A).
Gevelsteen (1756) op cartouche, afkomstig van de Passluis.
IJzeren uithangbord (XVII A).
Twee terra cotta schoorsteen caryatiden en een wandzuiltje uit het raadhuis te
Sinte Anna ter Muiden (midden-XVII).
Geschilderde vaan van Sinte Anna ter Muiden (XVII).
Eiken tafel (XVII).
Model van het raadhuis te Brugge (XVIII).
Verschillende zegelstempels van de stad en de kloosters.
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Zilveren bodeteeken van Sinte Anna ter Muiden (XVII d).
IJzeren hand met bijbehoorende koperen bord betreffende een vonnis (1548).
Twee begrafenisschilden van het schippersgilde.
Portret van Kolonel Joseph Ledel, bevelhebber in 1830, crayon.
In de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg bevinden zich
een zegelstempel met lelie, twee gesneden balksleutels (XIV d) uit het Schepenhuis
(no. 307) en eene zerk van Maiike fa. Vincent Boudins, 1566 (no. 304).
Een gedreven zilveren avondmaalsbeker uit Sluis is in bezit van Mr. E. Fokker te
Utrecht en een drinkhoorn (XIV), met in zilver gevatten steen en een hartje (1587)
in 1713 vereerd aan het St. Catharina gilde te Sluis, met plaatje met St. Catharina,
is in bezit van Dr. v. Dale te Ermeloo-Veldwijk.

Stavenisse.
b. In de zeesluis een opschriftsteen (1773).
e. Aan de moderne NED. HERV. KERK (1910-1911) staat nog de baksteenen westtoren
der vorige kerk (1672), eerste geleding vierkant, tweede achtkant met open koepel
en peer. Gevelsteen met wapen. De kerk bezit:
Preekstoel met een- en twee-lichts armen en arm met lezenaar, (alles XVII d).
Doophekje (XVII d) met twee lichtarmen (XVII d).
Twee heerenbanken (XVII d).
Gedeelte van eene eenvoudige betimmering (XVII d).
Grafmonument van Hieronimus van Tuyll van Serooskerke (1669) door Rombout
Verhulst. Achterwand met wapen en twee en dertig kwartierwapens, doodskoppen
en engeltjes. Hiervoor een witmarmeren tombe met lofwerk en liggend
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mansbeeld met twee putti; op het hoofdkussen gemerkt. Gerestaureerd in 1878/9
door den Hollander te Middelburg.
Twee zilveren gegraveerde bekers (1717) met Goeden Herder en Lam Gods. Keur:
Utrecht.
Gegraveerd zilveren bord, twee groote borden en een schaal (1747). Keur:
Zierikzee.
Zilveren doopbekken, laat Lod. XVI (1828), met gegraveerd opschrift en
dorpswapen en opgelegde versiering. Keur: Middelburg.
Twee zilveren bekers, gegraveerd met fontein, wapen en hertekop en met knorrand
(1712). Keur: Rotterdam.
Boltafel (XVII B).
Afbeelding der oude kerk.
Een wapenbord der Heeren van Reimerswaal (1549), afkomstig uit het slot, bevindt
zich in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (Cat. no. 297).
g. 1. A 239. Toog met kopje, jaarankers (1613).
2. A 234. Trapgevel met driehoekig fronton (XVII b) met ankers. Gevelsteen
(schip 1716); hardsteenen uitbouw met stoep en versierde plinten.
3. A 59. Topgevel met kroonlijst op gesneden houten consoles (XVII d).
4. A 48. Tuitgevel met zandsteenen voluten en driehoekig fronton (XVIII a):
A 55. Gevelsteen (1676) en deur (XVIII d).
6. A 192/193. Stichtingssteen met opschript (1791).
7. A 264. Jaarankers (1658).
8. A 241. Jaarankers (1731) en topanker.
9. A c. 134 (Dijk) jaarankers (1804).
10. A 50. Ankers (XVII B).
MOLEN met steen (1801).
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Terneuzen.
Terneuzen.
b. De VESTINGWALLEN uit 1583 en 1833-1839 zijn nog gedeeltelijk aanwezig.
d. In het Raadhuis (1647, doch door verbouwing o.a. in 1859 geheel verminkt) wordt
bewaard een schilderij (midden-XVIII): gezicht op deze stad.
e. De NED. HERV. KERK, een modern gebouw, bezit:
Koperen lezenaar (± 1700) met initialen, aan den preekstoel.
Koperen zandlooperhouder, ingericht tot kandelaar (± 1700).
Koperen zandlooperhouder (± 1700).
Koperen dubbelen kaarsenstandaard (± 1700).
Twee koperen kronen, twee maal acht-lichts (± 1700).
g. 1. Noordstraat 67 (1638). Gepleisterde en verminkte gevel, waaraan nog zichtbaar
de togen boven de vensters, waarin nog vier kopjes als sluitsteenen. Vijf ankers en
cartouche met jaartal.
2. Axelsche straat 3. Hekposten met twee wapenleeuwen (XVII), waarschijnlijk
van de Moffenschans.

Triniteit.
Gevel met jaarankers (1727).

Tolen.
Schakerloo.
Op het oude kerkhof vindt men twee zerken met inscripties (1616/63 en 1657/1661)
uit Reimerswaal. Een wapenbord (1549) (cat. No. 297) en diverse voorwerpen (cat.
No. 151), bevinden zich in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te
Middelburg.
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Stad Tolen.
c. Pompen, enz.
Markt. Hardsteenen pomp (XVIII c) door N. Muts te Middelburg.
Botermarkt, tegen perceel No. 2. Hardsteenen pomp (XVIII c).

d. Openbare gebouwen.
1. RAADHUIS (± 1460), gebouwd na den brand van 1452, gewijzigd in 1758.
Bergsteenen gevel van drie verdiepingen boven een kelder met baksteenen tongewelf.
De grondverdieping bevat eene deurnis met deur en bovenvenster tusschen twee
geprofileerde vensternissen met steenen kruisvensters en halfronde boogvelden,
waarin driepasvulling, de eerste en tweede verdieping vertoonen kruiskozijnen
gesloten door vlakke ontlastingbogen. De verdiepingen zijn gescheiden door
waterlijsten met koolbladversiering, onderbroken door de draagsteenen van de in de
dammen geplaatste beeldnissen. Deze nissen zijn voorzien van baldakijns voor de
beelden en fragmenten van pinakels en zijn op de tweede verdieping gesloten door
een halven rondboog met driepasvulling. De draagsteenen zijn versierd met
schildhoudende figuren.
De gevel is bekroond door een weergang met drie vaandragende en schildhoudende
leeuwen; in de vierde opening is later een luiklokje geplaatst. Zeskante open toren
met spitsbogen en steenen opengewerkte balustrade, waaronder draagsteentjes met
bladornament op de hoeken. Zeskante spits met windwijzer en ijzeren bekroning.
Carillon van vijftien kleine en drie groote klokken. in 1627 gegoten door Michael
Burgerhuys. Luiklokje (1458). Speeltrommel (XVI A).
Vòòr het raadhuis is in 1758 een hardsteenen bordes aangebracht met twee vazen,
twee ballen en vier witmarmeren wapenschildjes (door Nic. Muts te Middelburg).
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Inwendig. Hal met moerbinten. Voorgedeelte met drie steenen kruisgewelven, waarin
twee rozetten eneene lelie als sluitstukken. De ribben rusten op zes draagsteenen met
bladornament en op twee kolommen met kapiteelen met bladornament en rond
basement. Vensternissen met steenen zitplaatsen en luiken met ijzeren beslag.
Verdiepingen met steenen zitplaatsen en eenvoudige sleutelstukken. Gevangenhok
op de eerste verdieping.
Achtergevel van baksteen met zandsteenen hoekblokken (bovengedeelte later
gewijzigd) met twee later ingebroken spitsboogvensters op den beganen grond en
kruiskozijn met vlakken ontlastingsboog op de eerste verdieping, waarboven een
zoldervenster.
In het stadhuis worden bewaard:
In de hal: een hekje (± 1700).
Twee lijstjes (midden-XVIII).
Een beulszwaard (XVI B) met knop, door Johannes Wundes uit Solingen.
Roede van justitie.
Bodeïnsigne (midden-XVIII).
Geslepen bokaal (duitsch XVIII c).
Schilderij (1618): Salomons eerste gericht.
IJzeren kist (XVII).
Met ijzer beslagen groote kist op wielen (± 1500?).
Trommen en geweren (XIX A).
Vaandel (XVIII d).
Kaarten van de stad Tolen (1595) door F.M. en (1759) door J.A. Fransz.
Schoorsteenconsole met 2 koppen (XVI a), fragment.
Sluitsteen, kop (XVII a).
Eenige teekeningen in portefeuille (XVIII d).
Aquarel (1798): wapenschouwing der burgerwacht door Dane.
Bord met krulletters (XVII), opschrift betreffende het gymnasium.
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Een schilderij (1495): Laatste oordeel, bevindt zich thans in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
2. In het bij het raadhuis aangetrokken huis (ws. vroeger weeshuis), thans
kantongerecht, zijn balksleutels met leeuwen en roosjes (XV d).
3. Van de in 1562 gebouwde, thans verdwenen WAAG ligt een steen met Latijnsch
opschrift thans omgekeerd als afsluiting van een riool.
4. Bewaarschool, Markt (1838). Stichtingssteen.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (O.L. Vrouwe), gesticht XIII d en tot kapittelkerk verheven
4 Oct. 1404, eerst onder het bisdom Luik, daarna onder dat van Middelburg, is eene
kruiskerk, bestaande uit een schip met zijbeuken (± 1400), transept (XV a) en koor
met noordbeuk (XV a), zuidkoor (XV b), een niet voltooiden, of (XVI d) weder
afgebroken omgang en een westtoren (± 1450, verhoogd XVI A).
Schip van vijf traveeën, van de zijbeuken gescheiden door spitsbogen op kolommen
van metselsteen met zandsteenen banden, kapiteelen met dubbelen bladrand en
achtkante basementen. Onder de hooge spitsboogvensters van het schip, met steenen
traceering (± 1450), zijn spaarnissen aangebracht met boogfries. Een lijst met
bladversiering loopt boven de scheibogen.
Het schip wordt gedekt door steenen netgewelven, rustende op kolonetten. De
zijbeuken zijn overdekt door steenen kruisgewelven, rustende op de kolommen van
het schip en op iets lagere muurkolommen.
Ingangen door den toren en in de tweede travee van het schip, aan de zuidzijde
met vlakken boog en aan de noordzijde met een portaal (XVI A), hetwelk een waterput
bevat. Dit portaal, bekleed met witte steen, heeft een spitsboogvenster aan de
noordzijde met steenen traceering en drie fraaie ankers, een eenvou-
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digen ingang met gedrukten boog aan de oostzijde en een versierden ingang met
geprofileerden boog met fragmenten van beeldwerk en rustende op twee draagkopjes.
Inwendig aanzetten van een kruisribgewelf, benevens twee bladkapiteeltjes.
Aan de zuidzijde der kerk is tegen den dwarsbeuk een vertrek aangebouwd (XVI
a) met verhoogden vloer (librye). Hierin zijn twee spitsboogvensters en eenig
schotwerk (XVII).
De dwarsbeuk heeft aan elke zijde een groot dubbel spitsboogvenster met
lelietraceering (± 1450), twee blinde vensters in elk der zijmuren, spaarnissen als in
het schip, doch lager dan deze, en een doorloopende lijst. De beuk is overdekt door
een steenen netgewelf (in den zuidarm vervangen door een modern stucgewelf),
rustende op muurkolommen met bladkapiteel, waarvan de kolom aan den
zuidwestmuur een sprong vertoont, welke op twee bouwperioden wijst.
Het gewelf der kruising rust op vier vierledige kolommen, waarvan de twee
oostelijke aan den voet verbreed zijn voor het plaatsen van een altaar.
Het middenkoor is breeder dan het middenschip, waardoor de scheibogen van de
kruising niet evenwijdig aan de lengteas staan.
In den ZW. hoek bevindt zich een kolonnet met draagsteen (engel met banderol)
en in den N.O. hoek een steenen poortje (1638), toegang gevende tot de
consistoriekamer (vroegersacristie).
Het koor is drie traveeën lang met 5/8 sluiting, gevormd door tusschen de
kolommen geplaatste muren, aangezien de omgang niet is voltooid.
Het hoofdkoor is aan de zuidzijde van het zijkoor gescheiden door spitsbogen op
kolommen als in het schip. In de sluiting zijn drie kolommen van natuursteen. Het
is slechts tot boven de bogen opgetrokken en overdekt door een niet op de kolommen
passend, wellicht van elders overgebracht houten tongewelf (XVI) met trekbalken.
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De noordelijke zijbeuk is overdekt door kruisgewelven met culots (± 1525) en is bij
het begin van de sluiting van het koor recht afgesloten. In den sluitingsmuur een
gedichte kleine deuropening.
Het zijkoor (XV b) heeft een driezijdige sluiting, waarvan de noordzijde slechts
in aanleg en door een recht muurvlak verbonden met het koorschip. De aanzetten
van kruisgewelven bewijzen, dat oorspronkelijk ook aan deze zijde een omgang was
ontworpen.
Het hooge zijkoor heeft aan de zuidzijde drie hooge spitsboogvensters en is
overdekt door een houten tongewelf met steekkappen in de sluiting en geprofileerde
ribben.
Aan de noordzijde is eene sacristie, thans consistoriekamer, aangebouwd
(midden-XV) met kruisvensters. Een met pannendak gedekt bovenvertrek (librye)
is uit het koor toegankelijk.
Uitwendig zijn schip en dwarsbeuk met natuursteen bekleed, behalve een gedeelte
van den ondermuur van de westsluiting van den zuidbeuk en de tweede verdieping
van den aanbouw (librye), welke van baksteen zijn opgetrokken met zandsteenen
banden.
Het zuidelijke zijkoor is evenzoo van baksteen.
De hooge schipmuren worden gesteund door slanke natuursteenen luchtbogen,
rustende op de opgetrokken beeren van de zijbeuken. In deze verhoogde beeren zijn
indiepingen met driepasvulling en op de bogen overblijfsels van hogels. Sporen van
pinakels op de aanzetten. Van de transeptgevels bevat de zuidelijke een versierde
poort (midden-XV) met korfboog, waarboven een geprofileerde spitsboog; het
boogveld is in drie vakken verdeeld, waarin traceeringen en lijst met bladornament.
In de zwikken is een boogfries en op den spitsboog zijn hogels. Het geheel is besloten
tusschen twee stijlen, elk met twee beeldnissen met draagsteen en baldakijn. Aan
den west hoek is een achtkante traptoren gebouwd en aan den oost hoek een beer
met drie geledingen.
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De noordelijke transeptgevel is onversierd en zonder ingang. Op de hoeken zijn
overhoeksche beeren geplaatst. Fragmenten van pinakels en top-kruisbloem. Boven
den dwarsbeuk een dakruiter.
De niet uitgevoerde omgang in de koorsluiting vertoont de kolommen met aanzetten
voor de kruisgewelven.
De toren (± 1450) is opgetrokken van baksteen met aanleg voor bekleeding in
witte steen langs het groote westvenster, en is drie geledingen hoog met beeren op
de hoeken over de geheele hoogte, en zandsteenen hoekblokken over de eerste en
derde geleding. De eerste geleding heeft aan de westzijde een hoogen geprofileereen
spitsboog, waarin de ingang met zandsteenen korfboog en waarboven eene gedicht
spitsboogvenster. De tweede geleding heeft twee smalle blinde vensters met vlakken
spitsboog. De latere derde geleding heeft eene open balustrade aan den voet en hooge
galmgaten met vlakke spitsbogen. Lichtgleuven in de verschillende geledingen. De
top is gewijzigd en thans afgedekt door een vierkante lage spits. Kruisgewelf met
afgeschuinde ribben, steenen wenteltrap. Vernieuwde dakruiter op de kruising. De
kerk bezit:
Aanzetten van altaren tegen de oostelijke kruisingspijlers (XV a).
Preekstoel (1648) op gothischen steenen voet (van een doopvont), koperen lezenaar
(XVIII b).
Doophek (midden-XVII eenvoudig) met koperen voorlezerslezenaar op houten
voet (XVIII b).
Bank (XVII b) in de transept-afsluiting tegen een schot (1755), beschilderd met
tekst.
Grafmonumenten: a. Voetplaat van het monument van Guy, basterd van Bloys
(1421) en Clara van Botland (1435) met opschrift langs den opstaanden rand.
b. Plaat van het monument van Guy van Bloys Anthoniszoon (1527) en Dingne
van Assemansbruck (1516). Opschrift langs den opstaanden rand. Op de zerk twee
figuren, in hoog reliëf, de man
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rustende op een leeuw en de vrouw op een hazewind, de man met Jerusalemsveer in
de hand, beiden onder een baldakijn met lofwerk, waarin het familiewapen. Onder
de figuren een renaissancelijstje en terzijde een rand met twee maal vier kwartieren,
bekroond door een geschonden beeldje.
c. Onversierde tombe voor J. van Vrijberghe (1678) met steenen, voorzien van
opschriften betreffende zijne en latere begravingen (1688).
Gothische zerken met evangelisten in de hoeken (afbeeldingen bij den Heer
Hollestelle en in de ‘Zelandia Illustrata’) 1469 groote zerk met gegraveerd beeld met
kelk van den vierden deken Cornelis Yoms; 1483 zerk voor Heynrick Machielssone
met randschrift in cirkel, waarin een kelk. De ingelaten koperen plaat is verdwenen;
1469 zerk met gegraveerd beeld van den kanunnik Johannes Witto; 1508 zerk met
kelk en 4 evangelisten; 1531 zerk met gegraveerd beeld van Mr. Jasper Quirijnse,
geneesheer; 1533 zerk met twee vrouwenfiguren onder baldakijns en met twee
wapens, 1538 zerk met gegraveerd beeld van Ariaen Henrixsdochter van Beveren;
1542 zerk met staande mans en vrouwenfiguren van C.J. Smijtgheld en vrouw onder
baldakijn; 1551 zerk gebeeldhouwd met engel met wapen van J. Cz. Zutwint, onder
een toog op zuilen, hierboven vrouwelijk wapenschild gehouden door twee engelen
(Zutwint en M. van Stapelen); zerkje met priesterkelk (XVI A).
Zerken: XV d, 1505, 1501, 1511, 1515, 1516, 1522, 1524, 1533, 1538 (kanunnik),
1539 (vrouw), 1541 (kapelaan), 1543 (kelken), 1546, 1551, 1557, 15 (5) 3
(doornenkrans), 1560 (kanunnik), 1569 (wapen) en vier met uitgesleten of bedekt
jaartal (XVI A).
Zerk 1551 met renaissance-versiering, wapen en twee engeltjes, in de hoeken
evangelisten.
Zerk van Jhr. P. van Berchem (1606) en echtgenoote Elisabet van Resen (1600)
met twee wapens, acht kwartieren en beeldwerk.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

241
Zerkje met huismerk (1638), zerkje met emblemen van het metselaarsgilde (1641);
Zerken met wapens (deels afgehakt): 1502, 1511, 1515, 1518, 1523, 1538, 1543,
1545, 1556, 1557, 1583, 1596, 1606, 1617, 1625, 1628, 1633 met lofwerk, geheel
gelijk aan eene zerk van 1657, 1634 (met laat-gothische roosjes), 1638, 1647, 1650,
1652 (2), 1653/1678 met opschrift in gothische letters, 1654, 1656 (2), 1657, 1659,
1660, 1663, 1669 (5), 1674, 1678, XVII c (6), 1681 en 1686.
Volgens aanteekening in de werken van het Zeeuwsch Genootschap liggen in de
kerk nog (thans bedekt) zerken van 1508 met mansbeeld, 1518 met wapen, 1528 met
kelk, 1533, 1539 met vrouwebeeld, 1540 met kelk, 1541 met kelk, 1543 met twee
kelken, 1557 met twee geweren, wereldbol en kruis en 1557 met twee vrouwebeelden
onder een baldakijn.
Beelden: fragment van Golgotha (?) in den sluitingsmuur van het bijkoor (± 1500).
Muurschildering: cartouche met spreuk (1581) op den zuidmuur van den
transeptarm (gerestaureerd 1741 en 1828) en spoor van muurschildering (?) op den
oostmuur van den zuid transeptarm en tegen de kolommen. De kronen zijn verkocht
aan de Sint Catharinakerk te Brussel.
Psalmborden (XVIII B) aan den preekstoel.
Credobord (1581, gerestaureerd 1741).
Vier gegraveerde bekers (1752). Keur: Middelburg.
Twee kannen met gegraveerd opschrift (1782). Keur: Middelburg.
Broodschotel met opgelegden rand (1781). Keur: Middelburg.
Twee groote schotels met uitgeschulpten rand (1744). Keur: Middelburg.
Twee collecteschalen met gevlochten rand (1782). Keur: Middelburg.
Doopbekken met gegraveerd opschrift (1785). Keur: Middelburg.
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Drie klokken, in 1761 gegoten door Alexis en Petrus Petit.
In den dakruiter kleine klok, in 1726 gegoten door Greve. Het carillon is
overgebracht naar het Raadhuis.
2. De R.K. KERK (modern) bezit: koperen godslamp (XVII d).
In de pastorie: houten kruisbeeld (XVII A) en
Schilderij: Maria met kind en engel, richting de Wit (XVIII a).
3. Van eene KAPEL (XV b) in de Kerkstraat, oorspronkelijk drie traveeën breed, zijn
in de perceelen No. 9 en 11 nog de gothische spitsboogvensters in den gevel zichtbaar
en in den oostgevel een dichtgemetseld rond venster. In den achtergevel ziet men
een fragment van eene lisene en achter No. 11 van een rondboogfries. Op zolder is
nog de oude kap met draagsteenen behouden. De derde travee bevond zich in het
perceel Kerkstraat No. 13.

f. Gestichten.
Een poortje van het gasthuis (vroeger naast het Raadhuis) staat thans naast de Societeit
Sint Joris aan de Balans te Middelburg.

g. Particuliere gebouwen.
A. Laat-gothisch.
1. Dalemstraat 21. Tuitgevel (XVI a) met banden van bergsteen tusschen vier rijen
baksteen en onderpui van bergsteen. Waterlijst met ornament en kozijnen met flauwe
ontlastingsbogen. Steenen trap, balkneuten, een anker en een kruiskozijn. Aan de
zolderkap achter zijn nog geprofileerde ribben bewaard.
B. Renaissance.
1. Dalemstraat 20. Trapgevel (1613) met toppilaster en
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waterlijst. Ontlastingsboog op draagsteentjes boven de ramen en zolderraam met
halfronden boog op draagsteentjes. Vijf ankers en steen met jaartal.
2. Brugstraat 4. Fragment (1616) met twee waterlijsten, togen alsvoren, jaartal in
de ankers.
3. Kerkstraat 19. Dubbele gevel (1619); rechts trapgevel met togen op
draagsteentjes; links eerste verdieping alsvoren, een anker en steen met jaartal op
cartouche.
4. Kerkstraat 21. Fragment (1619), eerste verdieping met togen met metselmozaïek.
Ingemetseld steentje met jaartal en twee zeemeerminnen in een geprofileerd vierkant
nisje.
5. Markt 3. Vlakke tuitgevel (1620) met een sieranker en jaartal in de ankers
(gecement).
6. Stoofstraat 3 en 5. Dubbele trapgevel (1622) met toppilaster op draagkopje,
geprofileerde dekstukken, grondverdieping met Tudorbogen en eerste verdieping
met korfboog op draagsteenen. Zes ankers en jaartal in de ankers.
7. Vischstraat 30. Breede trapgevel (XVII a) over twee verdiepingen met toppilaster,
waarboven ijzeren topbekroning, twee geprofileerde waterlijsten, ontlastingsbogen
met metselmozaïek op draagsteentjes op de eerste- en toog met straalsgewijs
gemetselde steentjes op de tweede verdieping. Oeil de boeuf. Tien goede ankers.
Onderpui gemoderniseerd.
8. Kerkstraat 6. Trapgevel (XVII a) met geprofileerde dekstukken, togen op
draagsteentjes en vier ankers.
9. Kerkstraat 4. Gevelfragment (XVII a) met vier ankers.
10. Kerkstraat 2. Gevelfragment (XVII a) met twee geprofileerde waterlijsten,
togen op kopjes en toog op draagsteentjes. Vier ankers. Aanbouw met togen op
kopjes.
11. Stoofstraat 9. Pakhuis, trapgevel (XVII a) met korfboog op kopjes.
12. Kaaij of Haven 18. Tuit- vroeger trapgevel (XVII A) met
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breede geprofileerde lijst. Een raam met toog op kopjes. Vijf ankers. Gevelsteentjes.
13. Brugstraat 19. Trapgevel (XVII b) met toppilaster op kopje, en geprofileerde
dekstukken (gecement). Deuromlijsting Lod. XVI.
14. Oudelandsche straat 13/15. Twee zijtrapgevels (XVII b) met toppilaster en
geprofileerde dekstukken.
15. Oudelandsche straat 17. Trapgevel (XVII b) met gebogen fronton. Vijf ankers.
Toog op kopjes. Onderpui thans smidse met hoefstal (travail).
16. Hoogstraat 50. Trapgevel met toppilaster (XVII B).
17. Vischstraat 14. Eenvoudige trapgevel (XVIII A) (gecement).
C. Lodewijkgevels.
1. Brugstraat 10. Gevel met breede kroonlijst (XVIII b), deur met gesneden kalf en
zijlichten, bordes met ijzeren leuning.
2. Markt 18. In den achtergevel hardsteenen stichtingssteen (1768) met Lod. XV
lofwerk en afgekapte wapens, inwendig: stuc gang en plafonds Lod. XV.
3. Kerkstraat 12. Tuitgevel met gegolfd fronton (XVIII B). Hierin twee mooie
ankers.
4. Hoogstraat 9. Lod. XVI gevel (1790). Kroonlijst met consoles en versierde
midden-travee. Deur met bovenlicht. Jaartal op de kroonlijst. Inwendig: gesneden
gangdeuren en kamerdeuren. Plafond in stuc in de voorkamer en in de gang. Marmeren
fonteintje. Het beschilderd behang en de marmeren schoorsteenmantels zijn verkocht
in 1917.
5. Markt 7. Vrijstaande hoefstal (± 1700).
Détails van buitenarchitectuur.
Hoeve Molenvliet buiten Tolen. Gevelsteen (XVII B).
Voormalige zoutkeet bij het Veer. Gevelsteen (1765).
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Postweg, buiten de Oudelandsche poort. Voormalige meestoof. Gevelsteen (1800).
Vischmarkt. Kopje in een schuur (XVII B).
In het veerhuis (No. 17) gevelsteen: staande leeuw met schild (XVIII).
Ankers (XVI d): in den zijgevel Hoogstraat 21; (XVII a): Dalemstraat 9, Kaaij 2
en 4, Kerkstraat 4; (XVII A): Brugstraat 13, Dalemstraat 23, Kerkstraat 28,
Oudelandschestraat 8.
Kerkstraat 17. Jaartal in de ankers (1596).
Brugstraat 29 en 31. Stoepbanken (XVIII).
Dalemstraat 1. Stoeppalen (XVIII d).
Brugstraat 18, hoek Walstraat en Doelweg 9. Schamppalen (XVII B).
Stoofstraat 6. Gesmeed hekje (XVII A).

h. Particuliere verzamelingen.
Verzameling C. Hollestelle, afbeeldingen van gebouwen en fragmenten; afbeeldingen
der rouwborden en zerken uit de kerk (XVIII d).

Veere.
Veere.
b. Verdedigingswerken.
1. KAMPVEERENSCHE TOREN. Ronde op den walmuur uitgebouwde baksteenen toren
(XVI c), met één laag zandsteen om de vier lagen baksteen. Gerestaureerd door J.A.
Frederiks (1916-1918).
Inwendig: kelder met koepelgewelf en gedichte schietgaten; verdieping met zware
moerbinten en kinderbalkjes op geprofileerde balkneuten.
Hierbij aansluitend een muurbrok met lager van bak- en bergsteen en overbouw
op gemetseld rondboogfries, en een deels in de huizen opgenomen muurbrok, waaraan
een walschvischbeen hangt.
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2. ZUIDHOOFDSPOORT (1738). Doorgang met korfboog, waarin een sluitsteen met
wapen.
3. Van de vestingwerken (1744 en XX a verbeterd) zijn nog enkele overblijfsels
zichtbaar.

c. Fonteinen enz.
FONTEIN (1551, hersteld 1765 en XX a), achtkante overdekking en afsluiting van
den ronden steenen put, waarschijnlijk ontworpen door Adriaen Roman en in 1765
hersteld door Jan Tijsink. Gebouwtje van bergsteen, waarvan drie zijden zijn gesloten;
het gewelf rust aan de open zijden op Toskaansche kolommen, welke door
geprofileerde Tudorbogen verbonden zijn. Plint en waterlijst. Achtkant tentdak en
poortje, waarboven een steen met wapen. Ribgewelf met geprofileerde ribben op
draagsteenen.
In het gewelfveld steen met jaartal.

d. Wereldlijke gebouwen.
1. RAADHUIS. Bergsteenen gevel (1474), gerestaureerd 1885/6, vijf ramen breed met
deur in het midden, en hardsteenen bordes van 1751 met twee wapenschilden (Oranje
en Veere, het eerste afgehakt) en twee Lod. XV vazen op voetstuk. Op het bordes
een vijfregelig opschrift.
De vensters zijn gevat in steenen kruiskozijnen, gelijkvloers overdekt door
korfbogen met gothisch maaswerk, waarin voetstukken voor beelden, en met twee
nissen in de dammen naast de deur met baldakijn en voetstuk voor beelden. Tusschen
de verdiepingen een steenen waterlijst met bladversiering, waarop tegen de dammen
tusschen de vensters der verdieping beelden zijn geplaatst. De vensters der verdieping
zijn eveneens door bogen met gothisch maaswerk overdekt, doch zonder voetstukken
voor beelden.
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Op de hoeken van den gevel zijn, ongeveer ter hoogte van het dak, hoektorens
uitgebouwd, in 1921 door storm beschadigd, met nisversiering en spits oploopend
dak. Tegen het schuinoploopend zadeldak van het hoofdgebouw zijn zes
opzetgeveltjes aangebracht. De trapgevel wordt bekroond door een steenen leeuw
met wapenschild. Zijtrapgevels met waterlijsten en met versierde schoorsteenen als
bekroning.
Tegen den onversierden baksteenen achtergevel is in 1599 een vierkante toren
opgetrokken van drie geledingen met houten omloop en achtkanten klokketoren met
slanke peervormige spits (verhoogd in 1898) en windwijzer.
Klok met stadswapen, in 1593 gegoten door Pieter van den Ghein te Mechelen,
en carillon van zes en dertig klokken, in 1735 te Leuven gegoten door Peeter van
den Ghein en gedeeltelijk vernieuwd in 1790 door Andreas van den Ghein aldaar.
Tegen den gevel links kaak en gewichten met het wapen van Van Borssele.
Inwendig: Hal met balken en sleutelstukken en eenvoudig schot met bronzen
deurknoppen en platen, in 1700 geschonken door Prins Willem III. Steenen trap met
renaissance deurkozijn. Op de verdieping: raadzaal met steenen schouw (XV) met
houten bovenstuk (1696), waarin portret van Willem III door Johan van Haansbergen
te 's-Gravenhage (1699). Aan de zijkanten van den schoorsteen schildering door A.
van Dam, den maker van het (verdwenen) goudleer. Gothische charterkist met
gothisch slotwerk (XV), kastje (XVII), twaalf stoefen en een fauteuil (XVIII). Portret
van Willem II met gezicht op Voore (XVII B). Secretarie met steenen schouw met
bladrand (XV), balken met balkneuten. Beneden: vierschaar (1587, vertimmerd
1699). Van de inrichting van 1587 is nog aanwezig eenig schotwerk aan de straatzijde
en uit vroeger tijd (XV) een gothische steenen schouw met bladrand. Van de
vierschaar zijn afkomstig: een baljuwsbank met gesneden lijst en schotwerk (XVII),
twee bronzen handjes, (1546 en z.j.) en een bronzen handje met bijltje (1551), -

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland

248
verplichte offers van veroordeelden -, een roede van justitie, een houten Justitiabeeld
(XVII), twee houten baljuwstaven (± 1700), diefvanger, brandijzers, boeien,
schandpaalopschriften en een pruik van den baljuw (XVIII) in doos van Corduaansch
leder. Zie verder h. 1.
Een zilveren beker van het zakkendragersgilde (1740) met gegraveerde wapens,
opschriften (1740-1756), en deksel met gegoten zakkendragersbeeld, is in bezit van
Mevrouw Snijder van Wissekerke te 's-Gravenhage. Een gegraveerde verguld zilveren
beker der schutterij met opschrift en wapens (1623-1653) en een beeldje op het
deksel, keuren: eend, kroon en jaarletter, bevindt zich in het Nederlandsch Museum
te Amsterdam no. 181 b. en een gegoten zilveren keten (1758) met vogel en vier
schildjes (1739-1758) in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te
Middelburg.
2. Schotsche huis, zie bl. 252.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De GROOTE of O.L. VROUWENKERK bestaat uit: het koor der oude kerk (gesticht
1348) en een thans buiten gebruik zijnde hoofdkerk (XV c).
De hoofdkerk werd ter vervanging van eene in 1348 gebouwde kerk volgens
contract van 1479 begonnen door Antonis Keldermans en is voortgezet door zijnen
zoon Rombout volgens contract van 1512. Kapittelkerk sinds 1472. De kerk brandde
in 1686 gedeeltelijk uit, had in 1800 ernstige stormschade en leed in 1809 van het
bombardement door de Engelschen. Zij werd in 1597 aan B. de Moucheron als
pakhuis verhuurd, in 1809 door de Engelschen tot kazerne ingericht. In 1811-1813
werd zij door de Franschen, op het koor na, tot Militair hospitaal ingericht,
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waarbij de vensters gedeeltelijk werden dichtgemetseld en vier vloeren in de kerk
werden gelegd. Zij werd in 1823, volgens besluit van 1818, tot Provinciaal
bedelaarsgesticht (tot 1829) en in 1832-1839 weder tot Militair hospitaal bestemd.
De kerk is sinds XIX B gerestaureerd, waarbij de vloeren werden uitgebroken en
alleen het hoogstnoodige werd gedaan om het gebouw voor ondergang te behoeden.
De hoofdkerk vertoont het grondplan van een kruiskerk met zijbeuken en kapellenrij
en een over 2/3 ingebouwden westtoren. Het met een omgang ontworpen koor is niet
uitgevoerd. De geheele kerk en toren zijn met witte bergsteen bekleed. De inkassingen
van luchtbogen met pinakels wijzen op het plan om het schip te overwelven. De
spitsboogvensters zijn (XIX a) volgemetseld, waarbij de oude profileering echter
grootendeels nog in het metselwerk bewaard is. De hooge transeptvensters zijn langs
den boogtrommel omgeven door een geprofileerde booglijst, rustende op draagsteenen
en bekroond door een kruisbloem. De rechthoekige beeren van den dwarsbeuk
vertoonen zes versnijdingen. De oostwand bevat geprofileerde spitsbogen, die
verbinding gaven met het koor en den omgang met de daarbij behoorende kolommen
en kapiteelen. Gedichte hooge vensters boven den ontworpen kooromgang en twee
achtkante traptorens. Ingangen in de transeptarmen en door den toren.
Inwendig: Het schip van zes traveeën is pan de zijbeuken gescheiden door
spitsbogen op kolommen met dubbel bladrandkapiteel en achtkant basement. Op de
kolommen rusten schalken, die tot de, waarschijnlijk na den brand van 1686
vernieuwde, zoldering doorloopen. Langs de zijbeuken rechthoekige kapellen en
langs den toren eene ruimte ter breedte van twee kapellen, waarvan de welving mede
gedragen wordt door een vrijstaande kolom. In den westelijken zijwand van de eerste
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kapel is aan de zuidzijde bij den toren een boogvormig gesloten hagioscoop
uitgespaard. De basementen der kolommen van het schip liggen op verschillende
hoogte en de vloer is verhoogd. In de zijbeuken aanzetten voor een steenen gewelf.
Transeptarmen van twee traveeën met schalken.
De toren is zeer rijk gedetailleerd. Het grondplan is vierkant met haaks geplaatste
beeren, van welke die aan den N.W. en den Z.W. hoek door een schuin vlak verbonden
zijn, waartegen de traptorens zijn geplaatst. De toren is slechts gedeeltelijk
opgetrokken, twee geledingen vormend, verdeeld in vakken, en met een koepelvormig
dak. Doorgang met segmentboog, waarboven een hoog spitsboogvenster in de eerste,
en spitsboogvenster in de tweede geleding; aan de noord en zuid zijden een
spitsboogvenster in elke geleding. De hoekbeeren, met zeven versnijdingen, zijn
gedeeltelijk versierd met nissen en blindtraceeringen en zijn deels bekroond door
pinakels.
Onder het groote venster spoor van eene balustrade, ook aan de binnenzijde. De
torenruimte is verbonden met het schip en vertoont de aanzetten van een steenen
gewelf.
In de kerk liggen enkele fragmenten van zerken, waarnaast ook fragmenten in de
gemeente als stoepen enz. gevonden worden. Een goed fragment ligt in een tuin aan
de Kade.
2. De KLEINE KERK, aansluitende tegen den oostmuur der hoofdkerk, doch hiermede
niet organisch verbonden, was oorspronkelijk eene hallenkerk van drie beuken, elk
van vier traveeën van gelijke hoogte, door spitsbogen op kolommen met bladkapiteel
en achtkant basement gescheiden. De kerk is in 1348 gebouwd, gedeeltelijk verbrand
in 1686 en weder in 1699 in dienst genomen, in 1813 tot bomvrije kazerne ingericht
en in 1821 weder tot kerk. De noordelijke beuk, welke 1614-1699 als Schotsche kerk
dienst deed, is
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thans afgebroken. De twee nog overige beuken zijn in het oosten gesloten door drie
zijden. Eenvoudig baksteenen gebouw met beeren, moderne vensters en eenvoudig
poortje in de O.-sluiting; de gewelven zijn in 1832 weggebroken; thans vlak plafond.
De kerk bezit:
Preekstoel (± 1710), met koperen ster-lezenaar en doopbekkenhouder (XVIII a).
Doophek (XVIII).
Koperen voorlezers-lezenaar met ster (± 1710).
Heerenbank met kolommen en bloklijst (XVIII B).
Eenvoudige portiek (± 1700).
Grafmonument (1771) voor Jan de Miggrode (± 1627), obelisk van bergsteen met
fragment van diens zerk. Latijnsch opschrift, wapen, doodsemblemen en bijbel van
wit marmer, waarboven symbolen.
Zerken (1820 en z.j.).
Fraaie gegraveerde koperen kroon, tweemaal acht-lichts (± 1600).
Vier zilveren gegraveerde bekers (XVII). Keuren: Middelburg, X en bekransde
kop.
Twee zilveren kelkbekers (1731), afkomstig van de Waalsche Kerk te Veere, met
gegraveerd wapen der kerk. Keuren: Middelburg, V en J O L.
Een zilveren schotel en twee borden (1719) gegraveerd met drie wapens. Keuren:
Middelburg, G en ruit, waarboven twee ballen.
Een zilveren kan alsvoren, jaarletter K (1723).
Twee zilveren offerbussen als voren, jaarletter J (1722)
3. Van de LUTHERSCHE KERK is de preekstoel verkocht naar Westkapelle en het orgel
naar Groede. Een zilveren Avondmaalsbekertje voor zieken is in bezit van Mevrouw
Portheine - Polman Kruseman te Middelburg.
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g. Particuliere gebouwen.
A. Gothisch.
1. HET LAMMETJE of Schotsche huis, Kade A 137 (1561). Hooge bergsteenen
trapgevel met waterlijsten en banden ter hoogte van den bovenkant der steenen
kruiskozijnen, overhoeksche toppilasters op draagsteen en pilasters onder de
gevelhoeken en onder de middelste trappen, de laatste doorgetrokken tot op de bogen
boven de raamkozijnen. Boven de kozijnen met hogels versierde ontlastingsbogen
met maaswerk in de boogtrommels. De bogen boven de deur en boven de
benedenramen zijn bekroond door een beeldje. Tien knopankers, deur met bovenlicht,
twee- en drielichts kruiskozijnen en gevelsteen (Lam). Brandpoortje (XVII B). Achter:
trapgevel.
2. GULDEN STRUYS (1561). Kade A 138. Dergelijke gevel. Gevelsteen (struis) in
nisje. Brandpoortje van zandsteen met leeuwenkop (XVII B). Achtergevel met steenen
kruiskozijnen. Top verdwenen en onderpui gewijzigd.
B. Renaissance.
1. Kade A 54. Trapgevel (1602), gepleisterd en gewijzigd. Steenen met jaartal.
2. Kade A 139. Trapgevel (1611). Ontlastingsbogen met sluitsteentjes. Gevelsteenen
met jaartal. Top en onderpui vernieuwd (thans postkantoor).
3. Markt A 143. Trapgevel (1625), gepleisterd, met geprofileerde waterlijsten.
Jaarankers. Latere onderpui (XVIII), eenvoudige stoepbanken.
4. Kade A 140. Trapgevel (XVII A) met overhoekschen toppilaster. Onderpui
modern.
5. Markt A 142. Vroeger trap-, thans tuitgevel (XVII A)
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van gele baksteen met zandsteenen hoekblokken en banden, waterlijsten en boog
van roode baksteen. Overstekende bovenpui op zeven consoles. Kruiskozijn in den
top, gekoppeld kozijn en luikjes gelijkvloers.
6. IN DEN COERENBLOEM. Kade A 13. Hooge trapgevel (XVII b) met zandsteenen
banden en waterlijst. Gevelsteen met vers, korenbloem en wapens, w.s. vroeger huis
van de Rederijkerskamer.
7. Kade A 14. Trapgevel (XVII), gepleisterd.
8. Kade A 66. Trapgevel (XVII), gepleisterd.
9. Markt A 188. Trapgevel (XVII) met toppilaster.
10. Markt A 16. Linkerhelft tuitgevel, rechterhelft trapgevel, gepleisterd, jaarankers.
11. Kade A 57. Trapgevel (XVIII A).
12. Kade A 69. Trapgevel (XVIII A).
13. Kade A 65. Tuitgevel met eenvoudige aanzetsteenen (XVIII B).
C. Lodewijkgevels.
1. Kade A 17. Tuitgevel (1761) met kleine aanzetvoluten waarop jaartal.
2. Markt A 150. Tuitgevel (XVIII B) met rechte kroonlijst met blokjes en kleine
zandsteenen voluten.
D. Pakhuizen en Molens.
1. Achterstraat A 45. Trapgevel (XVII B) met zandsteenen banden en waterlijst.
Toppilaster op kopje, windvaan.
2. MOLEN (1736) met gevelsteen, naam (I.H.A.B.), wapen en jaartal.
E. Fragmenten en détails van buiten-architectuur.
1. Kade A. 7. Pakhuisgevel (1641), fragment met hoeklijnen en banden in zandsteen,
geprofileerde waterlijst en fries met
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twee cartouches met jaartal. De gevel is thans door een kroonlijst (XVIII) afgedekt
en het middenstuk is vernieuwd. Vijf ankers, waarvan een geschonden.
2. Markt A 2. Gevelfragment (XVII A) met vlakke togen en gekoppeld kozijn met
consoles, waartusschen venstertjes.
3. Oude straat A 159 (1663). Twee gemetselde togen, deurkalf met gesneden
zwikken en Portal.
4. Kade A 125. Deuromlijsting met gesneden deurkalf met consoles
(midden-XVIII). Op de stoep een oud kanon.
5. Kade A 53. Trapgevel (XVIII) fragment met zandsteenen hoekblokken en twee
geprofileerde waterlijsten. Eenvoudige deur (XVIII d) en hardsteenen stoepbank.
6. Kade A 8. Bel en knop (± 1800).
7. Bij den molen: SCHAMPPAAL (XVII B).
h. OUDHEIDKAMER in de Vierschaar in het Raadhuis, zie d i. Behalve de daar reeds
vermelde oudheden vallen te vermelden:
Verguld zilveren bokaal, in 1546 vereerd aan Maximiliaan van Egmond, graaf
van Buren, door Maximiliaan van Bourgondië, en in 1551 aan Veere geschonken.
Gedreven voet met knop en kelk, waarop de gevangenneming van Johan, keurvorst
van Saksen is gedreven. Met bijbehoorend deksel, waarop de overtocht over den
Rijn is gedreven. In lederen foudraal.
Glazen beker van het bakkersgilde (1773).
Schilderij (XVII c), boven den schoorsteen: het uitzeilen van de vloot van
stadhouder Willem III in 1688.
Schilderij (XVII d): Van der Mijen sluit een contract met den doge van Venetië
in 1609 op paneel.
Gezicht op Veere door H. Vroom (1630), op doek.
Schilderij, gedenknaald voor prins Willem I (1584).
Model van de mol (baggerschuit) van Veere (XVIII d).
Wapenstuk (XVII) van het schuttersgilde, afkomstig uit de kerk.
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Zegelstempel (XVII), helmen, vaandels van 1766.
Twee zilveren bodestaven.
Vrijheidshoed (1795).
Boekbanden (XVI), spontons (XVI en XVII), deels geciseleerd.
Munten en penningen, waaronder van het St. Jorisgilde en van het St. Jansgilde.
Gevelsteenen, waaronder drie met scheepjes en jaartal (1637), van de Vleeschhal.

Zandijk Binnen.
e. 1. Hoeve I A MAISON DE HAUTE MONTAGNE. Schuur (1642) van baksteen met
zandsteenen banden. Poort met naam en jaartal.
2. B 72. Baksteenen POORTJE met kopje als gevelsteen (XVII d).

Vlissingen.
b. Verdedigingswerken.
1. RAMMEKENSPOORT (1639) thans afgebroken. Steen met wapen en jaartal in het
Stedelijk Museum.
2. GEVANGENPOORT of WESTERPOORT (XVI A, verlaagd ± 1809, gerestaureerd
door J.A. Frederiks in 1894, waarbij de toren van 18 M. tot 20.10 is verhoogd). Ronde
toren van baksteen met lagen van bergsteen om de drie en vier lagen van baksteen;
bergsteenen plint. De kanteeling is bij de restauratie aangebracht. Steenen halve
kruiskozijnen en geprofileerde poort met korfboog op draagsteenen, lofwerk en
kruisbloem (gerestaureerd). Inwendig: overwelfde kelder met steenen ribgewelf van
acht vakken. Bij de restauratie is een geprofileerd ribgewelf gelijkvloers aangebracht
en in 1809 een koepelgewelf op de verdieping. De lichtgleuven zijn in 1894 vergroot.
De toren is in 1895 in gebruik
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genomen als museum, in welken tijd de tegels (XVII) gelijkvloers zijn aangebracht,
en is in 1914 tot station der draadlooze telegraphie ingericht. De toren had
oorspronkelijk slechts een houten galerij op de verdieping, die naar de
gevangenhokken voerde. Middellijn 13 M., muurdikte 2.44 M.
3. HOOFD (XVI), reeds aangegeven op eene kaart van 1572, gewijzigd 1811. Verhoogd
plateau, waaronder kazematten met steenen tongewelven, thans als pakhuizen gebruikt,
en een doorgang met gemetselde kruisgewelven zonder ribben. Aan de landzijde een
poortje met sluitsteen (1811); aan de zeezijde een gemetseld poortje met moderne
versiering in cement (stijl XVII).
4. De BUITENFORTEN (1811) zijn gesloopt. Een deel der grachten is nog aanwezig,
o.a. bij fort NOLLE.

c. Standbeelden. enz.
1. STANDBEELD van Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1841), door L. Royer, op
hardsteenen voetstuk, in 1894 overgebracht naar den Zeeboulevard.
Hierbij zijn opgesteld twee versierde bronzen kanonnen, een van de Admiraliteit
te Amsterdam, in 1617 gegoten door Gerhardus Koster, en een van de Admiraliteit
te Rotterdam, in 1622 gegoten door Arent van der Put.
2. Plantsoen aan den Koudekerksche weg. Grenspaal van den Vrijdom, met stads
wapen (XVI B).

d. Wereldlijke gebouwen.
1. GEVANGENIS (1690) aan de Nieuwstraat, thans afgebroken. Acht versierde steenen,
jaartal in Romeinsche cijfers, in het Stedelijk Museum.
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2. BOMVRIJE KAZERNE (1812), aan het Gevangenhuisstraatje, later depot van
discipline, thans weder kazerne. Poort met sluitsteen met jaartal.
3. WESTDIJKKAZERNE (1822), Mariniersplein. Poort met sluitsteen met jaartal.
4. RAADHUIS (1733), Houtkade 12, in 1818 ingericht tot raadhuis, oorspronkelijk
particuliere woning. Dubbel heerenhuis, voorgevel in bak- en hardsteen met
vooruitspringend middenstuk en zware kroonlijst met consoles en blokjes, gedragen
door twee hardsteenen pilasters, doorloopende over de drie verdiepingen. Gebogen
dak met balustrade. Plint en bordes met hek. Deuromlijsting met kolommen en
marmeren kop boven de deur, smalle gang-vensters en bergsteenen traveeversiering,
doorgetrokken over twee verdiepingen, met op de hoeken twee beelden. In de
kroonlijst jaartal in Romeinsche cijfers. Over het midden doorbroken fronton met
twee wapenschilden (Dishoek) en putti. Twee versierde dakvensters.
Achtergevel van baksteen, met kroonlijst, uitgemetseld middenstuk en driehoekig
fronton. Versierde midden-deurtravee met bordes en balkon.
Inwendig: beneden-voor links: bureau van den Ontvanger, met stuc plafond met
kopje en Justitia; marmeren schoorsteenmantel met stuc bovenstuk. Hiernaast cabinet
met stuc plafond en hierachter: Kamer van Koophandel met stuc plafond en marmeren
schoorsteenmantel. Raadzaal, achter, met stuc plafond (XVIII d) en wit marmeren
schoorsteenmantel, secretaris- en burgemeesterskamer met marmeren
schoorsteenmantel (XIX a). Beneden-voor rechts: stuc plafond en marmeren
schoorsteenmantel. Gang met stucwerk, ook op de eerste verdieping.
In het Raadhuis worden bewaard: een schilderij, gezicht op Vlissingen (XVII),
idem 1725 en XVIII (raadzaal), schilderij: raadhuis (XVII) en verschillende stoelen
(XVIII).
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Den 23en Mei 1881 zijn aan het Nederlandsch museum te Amsterdam verkocht: een
fraai gedreven zilveren fleschje (XVI a) met trechtertje, een zilveren schotel met
lampetkan, met den burijn gegraveerd door Jacques Bogaert (1609-1610, keur:
Amsterdam, T en meesterteeken), een zilveren deksel met lederen flesch, zes zilveren
kroezen met wapens, een zilveren keten met gaai en roer, een zilveren afbeelding
van den toren te 's-Hertogenbosch, in 1629 door Frederik Hendrik aan Pieter Jansen
te Vlissingen geschonken, en een zilveren schaal (1571) door Jan Couwels, afkomstig
van de Sint-Jacobskerk.
Van het oude Raadhuis aan de Groote Markt (1594) wordt een Justitia-kop bewaard
in het Stedelijk Museum.
5. BEURS (1635), Beursplein. Oorspronkelijk open galerij, in 1880 gedicht, met
vlakken bovengevel, overstekend tentdak, rustend op negentien houten consoles,
zeskanten toren, open koepel, peer en windwijzer. Op de wijzerplaat het jaartal 1672.
Gepleisterd. Gevelsteenen met de wapens van Zeeland en Vlissingen. De klok, in
1634 gegoten door Michael Burgerhuys, is thans in de verzameling van het Zeeuwsch
Genootschap te Middelburg.
6. METSELAARSGILDEHUIS (1662), Molenstraat. Gepleisterde gevel, oorspronkelijk
met halfronde ontlastingbogen, met kopjes als sluitsteenen, drie fraaie ankers en
gevelsteen met jaartal, haak en passer.
7. SCHIPPERSHUIS, Hellebardierstraat. Gevelsteen (schip, 1628) in de Oudheidkamer.
Gildezilver, zie aldaar.

e. Kerkelijke gebouwen.
I. De SINT-JACOBSKERK, gesticht 1308, vergroot ± 1500 en 1558 (jaartal in eene der
noordelijke kapellen), in 1572
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overgegaan aan de Hervormden, 11 September 1911 afgebrand, daarna herbouwd
op de oude muren, waarbij deels de kolommen, gewelven, dak en bovenstuk van den
toren zijn vernieuwd, is weder ingewijd in 1915.
Kruiskerk van baksteen, grootendeels ± 1500, 1558 en XX a, met later (XVI)
ingebouwden westtoren. Schip van drie ongeveer even hooge beuken, met langs het
schip uitgebouwde rechthoekige kapellen (XV), vijf traveeën diep, dwarsbeuk,
waarvan de noordarm 1628-1911 als Engelsche kerk dienst deed, en koor met
3/8-sluiting, twee traveeën diep, met zijbeuken langs de westelijke travee. Schip en
zijbeuken, kruising en transeptarmen zijn gescheiden door spitsbogen, rustende op
kolommen met bladkapiteel en achtkant basement. Het houten gewelf van schip,
beuken en koor is na den brand vernieuwd, de kapellen zijn door steenen
kruisgewelven overdekt. In de kapellen is de baksteen in het gezicht gelaten. Onder
de vensters zijn aldaar dubbele nissen uitgespaard.
Uitwendig: baksteen, geprofileerde vensters en beeren, geprofileerd poortje in het
koor aan de zuidzijde en poortje met korfboog in het koor aan de noordzijde. In het
dwarspand eindigen de beeren in pinakels.
Toren (beneden XIV, verhoogd in 1501) met hooge spitsboognis, waarin doorgang
met korfboog; ronde traptoren in den noordoost muur, steunbeeren op de hoeken met
bergsteenen hoekblokken, rechthoekig op den toren. Aan de noord en oost zijden
geprofileerd venster en blindtraceering. Top en spits nieuw opgetrokken na den brand
van 1911, waarbij ook het carillon vernieuwd is. De kerk bezit:
Twee koperen doopbogen (1655 en 1656) met de namen der schenkers.
Koperen predikantslezenaar met pelikaan (XVIII A) en voorlezerslezenaar met
stadswapen en bazuinende engelen (1652).
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Steenen wandtafel voor Johannes Lambrechtsz. Colen (1619). Steenen wandtafel
(XVII), zeer beschadigd.
Monument voor D.O. Barwell (1779), naald van zwart marmer met wit marmeren
plaat met opschrift en afbeelding van het vergaan van de Woestduin.
Zerken met wapens, 1508, 1516 (met evangelisten in de hoeken), 1516 en 1524,
1522 en 1538 (met twee gebeeldhouwde figuren, Danis Jacobsz. die ketelaer en
Mayken Huysez. en de vier evangelisten), 1529 en 1541 (met twee gebeeldhouwde
figuren: Adriaen Adriaensz. Creyt, piloot, en Leyn Adriaensdochter, de vier
evangelisten en merk), 1530 en 1531 (man Jacob Piersz en vrouw met Jeruzalemskruis
en -veer 1583 en 1618, 1610-1636, 1614, 1616, 1621, 1625 en 1627, 1633 en 1655,
1637, 1652 en 1654 (met engelen en, doodsemblemen).
Vier zilveren bekers (1846), geschenk van Anna van Oostenrijk. De keuren zijn
bedekt.
Twee zilveren kannen (1775), met gegraveerd wapen (N. van Hoorn (?). Keuren:
ster, J en koffiekan, waaronder J D.
Groote zilveren schaal en twee schotels (1775). Keur: Vlissingen, C en G U.
Zilveren doopbekken, Lod. XVI (XVIII d), met gegraveerd wapen op den bodem.
Keur: Middelburg, O en W L met schop(?).
Twee zilveren collectebussen (1846). Keuren: Holland, N en C C.
In de moderne consistoriekamer vindt men negen stoelen en een leuningstoel
(XVIII), een schilderij: afbeelding van het orgel uit 1769, eene roodkrijtteekening,
gezicht in de kerk (XVII) en een plattegrond der kerk (XVIII).
Een zandsteenen poortje, vroeger ingang van het voor Engelsche kerk gebruikte
gedeelte (1654), de koperen haan van den toren en acht rouwborden van de familie
Lampsins (1661-1713), bevinden zich in het Stedelijk museum te Vlissingen en drie
rouwborden van Volmer, de Beaufort en de Moor (allen XVIII a)
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in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
Een zilveren drinkschaal (1571), bevindt zich in het Nederlandsch museum te
Amsterdam, zie d 4.
2. LUTHERSCHE KERK, Walstraat 23 (1735, vergroot 1778). Steen met: ‘Renovat.
1778’ in de poort. De kerk bezit:
Preekstoel met trap (1735) en houten lezenaar (zwaan).
Koperen voorlezerslezenaar met vogel (1656).
Twee koperen kronen, zes- en twaalf-lichts (XVIII A).
Twee psalmborden (1735).
Twee beschilderde collectebussen (XVIII b).
Zilveren gedreven doopbekken en bordje met parelrand, beker en gedreven zilveren
kan (1816).
3. De moderne DOOPSGEZINDE KERK, Aagje Dekenstraat, bezit:
Een eiken tafel (XVII).
Een eiken speeltafeltje (XVII A).
Een kast (XVII B).
Een zandlooper (XVIII) bevindt zich in het Stedelijk museum, alsmede een steen
met opschrift betreffende de stichting der kerk (1640) en den herbouw (1782).
4. Van de FRANSCHE KERK bevindt zich een houten lezenaar en pelikaan (XVIII b)
in het Stedelijk museum.
5. De R.K. KERK, sinds 1795 parochie-hulpkerk in de Koestraat tot 1805, daarna aan
de Pottekade, vergroot 1818 en 1858, bezit:
Verguldzilveren kelk (XVIII B). Keuren: Minervakop en E(?).
Zilveren ampullen met blaadje (XVIII B).
Twee zilveren altaarschellen (± 1800).
Epistelboek met twee gouden sloten, gedreven (1796). Keuren: Holland, Amsterdam
F en j (of T) S.
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Een steen met opschrift (1804) uit de hulpkerk aan de Koestraat bevindt zich in het
Stedelijk museum.

f. Gebouwen van liefdadigheid, enz.
1. GAST- EN ZIEKENHUIS (1661), Hellebardierstraat 2. Tijdelijk Heerenlogement.
Bergsteenen ingangspoort met halfronden boog, waarin drie steenen (twee engelenen een leeuwenkop) en versierde stijlen. Op de banden der stijlen: Anno 1661. Boven
den boog een architraaf met cartouche en doorbroken fronton, waarin eene cartouche
en een staand vrouwebeeld.
In den tuin een afzonderlijk gebouw, waarschijnlijk vroeger pakhuis (XVI), deels
gepleisterd, met steen in den deurboog met jaartal van de verbouwing in 1828.
Later is hierbij aangetrokken het Heerenhuis Bellamypark 3, zie g, C 6.
Inwendig: gang met vijf beelden in nissen, gesneden houten poort naar de
directiekamer, gesneden houten trappoort en eenvoudige trap. Op de bovenverdieping
een gebeeldhouwd poortje (alles 1661). Deurbel (1650). Een gesneden gangpoortje
bevindt zich in het Stedelijk museum.
2. MILITAIR HOSPITAAL. Korenstraat, vroeger brouwerij. Zandsteenen poort (XVII
c) met halven rondboog op pilasters met leeuwenkop. In den boog drie leeuwenkoppen
en cartouche met monogram en: D'Mauterie. Hierboven architraaf met guirlande en
doorbroken fronton, waarin eene flesch. In de boogzwikken cartouches met mortier
en moriaanskop.
3. CORNELIA QUACK'S HOFJE (1643), sands 1786: ZEEMANSERVE. Baksteenen poortje
met maskaron als sluitsteen, wapens van Zeeland en Vlissingen en stichtingssteen
(1643). In het hof tusschen no. 48 en no. 50 steen betreffende de vernieuwing in
1786.
4. OUDE GASTHUIS, Koestraat, hofje (gesticht 1727, vergroot 1737 en 1816). Plein
met huisjes, waarvan No. 13 met
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gekoppeld deur- en raamkozijn, No. 15 met steen betreffende de stichting (1738)
door Maria Maklaar, huisvrouw van Adriaan Swart, en No. 23 met gesneden
deuromlijsting.
In het Stedelijk museum een steenen flesch (1727), afkomstig van een poortje van
het hofje.

g. Particuliere gebouwen.
A. Renaissance.
1. Noordstraat 19. Trapgevel (± 1600), gesausd. Kozijnen met dubbele gemetselde
ontlastingbogen en uitgemetselde waterlijsten.
2. Hellebardierstraat 5. Trapgevel (1623) met halfronde ontlastingbogen met
teruggemetselde boogvelden. Jaarankers.
3. Groote Markt 1. Gevel (XVII a) met drie groote trappen met voluutvormige
zijstukken en driehoekig fronton. Zandsteenen hoekblokken en banden en
geprofileerde banden in en onder den top. Boven het kozijn in den top een kielboog,
waarin twee ontlastingboogjes. Zes versierde staafankers en lelieankers. Zijtrapgevels.
Onderpui modern.
4. Zeilmarkt 9. Gevel (1638) van gele baksteen met banden in roode baksteen.
Halfronde ontlastingbogen met kopjes als sluitsteenen. Onder de verdieping een fries
met twee maskarons. Jaarankers.
5. Hellebardierstraat 4. Gevel (XVII b) met halfronde ontlastingbogen met kopjes
en aanzetsteenen. Geprofileerde waterlijst. Oude houten onderpui met geprofileerd
deurkozijn.
6. Nieuwendijk 15. Oorspronkelijk gevel (XVII b) met drie groote trappen, thans
tuitgevel met zandsteenen hoekblokken, banden en voluten. Op de traphoeken
beeldwerk in den vorm van eene balustrade en hieronder cartouches. Fraai ovaal
dakvenster en gevelsteenen met de wapens van Zeeland en Vlissingen. Onderpui
modern.
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7. Kolvenierstraat 36-40. Drie trapgevels (XVII A) met kielboog, waarin twee
ontlastingboogjes op de eerste- en dubbele ontlastingboogjes op de tweede verdieping;
gemetselde waterlijsten.
8. Koudenhoek 11. Trapgevel (XVII A) van gele baksteen met hoeklijnen en
banden in roode baksteen. Boven de ramen der eerste verdieping ontlastingboog,
waarin twee boogjes.
9. Noordstraat 8. Gevel (XVII A) met opgaand dak, gedragen door 8 consoles met
kopjes en twee consoles vernieuwd.
10. Paardenstraat, hoek Wijnbergsche kade. Zijgevel (XVII A) met opgemetseld
middenstuk en onder de gootlijst van het opgaand dak consoles met kopjes. Poortje
met wapen van Zeeland.
11. Walstraat 86. Trapgevel (1655), gepleisterd, met overhoekschen toppilaster
en boven de kozijnen korfboog met dubbele ontlastingboogjes. Jaar- en staafankers.
Onderpui modern.
12. Slijkstraat 35. Baksteenen gevel (1659) met zandsteenen banden en
(doorbroken) cordonband. Op de tweede verdieping halfronde zandsteenen togen
met kopjes. Jaarankers. Deur met boven- en zijlichten en gesneden houten kalf.
Waarschijnlijk oorspronkelijk trapgevel, thans recht afgedekt.
13. Breewaterstraat 45. Trapgevel (1676), gesausd, met geprofileerden korfboog.
Jaarankers: 16(7)6.
14. Breewaterstraat 47. Trapgevel (1676) met geprofileerden puibalk. Jaarankers
(16)76. Top gewijzigd.
15. Breewaterstraat 24. Trapgevel (XVII B), gesausd, met kielboog, waarin twee
ontlastingboogjes boven de kozijnen op de verdieping en dubbelen ontlastingboog
in den top. Steenen gangpoortje met kopje als sluitsteen.
16. Oranjestraat 1. Trapgevel (XVIII A), gecement, met zandsteenen aanzetten
van den top en bekroning met wapen van Vlissingen.
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17. Eenvoudige trapgevels: Nieuwstraat 58 (1621), geprofileerde waterlijsten,
ontlastingboogjes boven de kozijnen, jaarankers en zes harpankers; Slijkstraat 28,
(XVII a), waterlijsten; Molenstraat 43 (1631), jaarankers (-631) en een sieranker;
Nieuwstraat 43 (1631), met kruiskozijn in den top, zes versierde staafankers en
jaarankers; Molenstraat 20 (1634), jaarankers; Wilhelminastraat 9 (1636), slanke
trapgevel, kielboog met dubbele ontlastingboogjes, jaarankers en zes sierankers;
Bellamypark 15, zandsteenen hoekblokken en banden; Breewaterstraat 43;
Dortmansslop, met houten poortje; Groote Markt 16, achtergevel; 18 achtergevel
met geprofileerde bergsteenen waterlijsten en 21; Molenstraat 2 en 39, met goed
gesneden houten puibalk met eierlijst, Nieuwstraat 17 en 45; Slijkstraat 25; Kromme
Elleboog 7; Lange Zilke 22; Vrouwenstraat 41 en 43, met gemetselde waterlijst,
sierankers en dubbele ontlastingboogjes boven de kozijnen (41 met teruggemetselde
boogvelden en 43 met banden), (allen XVII A); Groenewoud 24 (XVII b), met
overhoekschen toppilaster; Wilhelminastraat 23 (± 1650), zijtrapgevels, drie
dakvensters, voorgevel met kroonlijst (XVIII); Walstraat 28 (1655), jaarankers;
Walstraat 26, jaarankers (16-6) en vier lelieankers; Wilhelminastraat 7 (± 1660),
geschonden trapgevel met korfbogen en zandsteenen Tudorbogen, waterlijsten en
jaarankers (166-); Steenen beer 19 (1671), jaarankers; Breewaterstraat 27 en 51;
Dam 7; Noordstraat 55, met waterlijst en staafankers; en 77; en Scherminkelstraat
14, 17, 21, 27, 33 en 35 (allen XVII B); Beursstraat 2 en z.n.; Emmastraat 16 en 18,
zijtrapgevel; Lange Zilke 47, met luifelhaken; Slijkstraat 36 en 39; Vlamingstraat
30, eenvoudige ankers; Walstraat 6, gevel met zandsteenen banden, zijtrapgevels,
80, 91 en 93 (allen XVII); Koudenhoek (± 1700).
18. Tuit- en puntgevels: Koudenhoek 26, zijgevel aan de Flesschenstraat met
toppilaster (XVII); Scherminkelstraat 22 (XVII) en Breestraat 17 (XVIII a).
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B. Gevels in den trant van Pieter Post, pilastertype.
1. Nieuwendijk 11. Fraaie bergsteenen gevel (1641) met vooruitspringend
middengedeelte, met kroonlijst, rustende op vier vlakke pilasters met Ionische
kapiteelen en sokkels, en groot driehoekig fronton over het middenstuk der verdieping,
gedragen door vier pilasters met Korinthische kapiteelen. Breede geprofileerde lijst
tusschen de verdiepingen van het middenstuk en in de zijvleugels kozijnen met
omlijsting en festoenen; boven alle kozijnen der verdieping driehoekig fronton met
schelp. Deuromlijsting, architraaf met jaartal en bovenlicht.
In het fronton boven het midden twee wapens en festoen en onder de kroonlijst
consoles. Plat dak met versierde schoorsteenen, verbonden door een balustrade, en
achtkante koepel met windwijzer.
Inwendig: in verschillende kamers moerbinten met kinderbalkjes en gesneden
balksleuven (beneden-voor rechts: met wapens en boven: met bladversiering);
beneden-voor links houten schoorsteenboezem (XVIII A).
2. Noordstraat 6. Gevel (1693) met houten kroonlijst met blokjes en hierin
doorgetrokken pilasters, met jaartal, over de verdieping. Geprofileerde houten puibalk.
3. Bellamypark 29. Gevel (XVII B) met rechte kroonlijst; gedragen door tot den
grond doorloopende pilasters met lijstkapiteelen. Deur met gesneden kalf.
C. Lodewijkstijlen, met rechte kroonlijst.
1. Steenen beer 9. Kroonlijst (1706) met vier consoles en drie koppen. Jaartal in
Romeinsche cijfers.
2. Beursstraat 1. Kroonlijst (XVIII a) met consoles. Versierde deuromlijsting,
deurkalf en bovenlicht. Inwendig: gang met stucwerk.
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3. Dokkade 31. Beeldenhuis (1730). Bergsteenen gevel met kroonlijst met consoles,
steen en jaartal. Driehoekig fronton over het vooruitspringend middenstuk, waarin
wapen met twee zijfiguren. Boven de kroonlijst balustrade met Neptunus, twee
zeepaarden en vier staande beelden. Balkon met hek en boven de twee middelste
kozijnen borstbeelden.
4. Houtkade 12 (1733), zie d 4.
5. Houtkade 18. Baksteenen gevel (XVIII b) met uitgemetseld middenstuk en
hardsteenen plint. Versierde deuromlijsting en gevelsteenen met afbeelding van
scheepstuig.
6. Bellamypark 3, thans aangetrokken bij het Gast- en ziekenhuis. Kroonlijst met
naam: Edenburg, jaartal (1771) en Rococo consoles. Rijk gesneden deur met
bovenlicht. Inwendig: gesneden deuren, trapleuning met gesneden wapens, gang en
zalen met Lod. XIV stuc, voorkamer met gesneden houten schot en eenvoudige
schoorsteenmantels en boezems.
7. Bellamypark 32. Kroonlijst (XVIII c) met Rococo consoles, deuromlijsting.
8. Bellamypark 43. Kroonlijst (XVIII c) met Rococo consoles. Gesneden houten
deuromlijsting en versierde travee met: Tandem bona causa triumphat.
9. Nieuwstraat 11. Kroonlijst (XVIII c) met eenvoudige consoles (XVIII c/d).
10. Molenstraat 29 (rechter helft). Kroonlijst (1785) met jaartal.
11. Droogdok WZ. Kroonlijst (XVIII B) met vier consoles. Versierde
deuromlijsting en bovenlicht.
12. Nieuwendijk 27. In de kroonlijst (XVIII B): Wijn en bran(dewijn).
13. Bellamypark 34 (XVIII d).
14. Beursplein 7 (XVIII d).
15. Bellamypark 50 (1816).
16. Slijkstraat 5 (1826).
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D. Pakhuizen en stallen.
1. Branderijstraat 8. Trapgevel (XVII A) met overhoekschen toppilaster. Gekoppelde
kozijnen.
2. Rioolstraat 19. Gevel (XVII A) van gele baksteen met banden en kielboog met
twee ontlastingboogjes in roode baksteen. Onderpui met houten kruiskozijn met
blindjes en met ijzers in de bovenlichten. Top verdwenen.
3. Schoolstraat 4. Geprofileerde houten puibalk (XVII A). Smeedijzeren tralies in
het beneden- en rasterwerk in het bovendeel der kozijnen gelijkvloers.
4. Koudenhoek 27. Trapgevel (1650) in gele baksteen met banden in roode
baksteen. Jaarankers.
5. Lange Zelke 31. Trapgevel (1662). Jaarankers.
6. Houtkade 10. Stal (XVII B) met uitgemetseld middenstuk met driehoekig fronton
over het midden van de kroonlijst met blokjes.
7. Vlamingstraat 35. Trapgevel (XVII) met gekoppelde kozijnen.
E. Fragmenten en details.
1. Beursstraat 9. Zijtrapgevel (1581), geprofileerde poort.
2. De Pauw 15. Gesneden deurkalf (1592) met wapens. Twee ankers.
3. Oude markt 9. Drie gekoppelde ontlastingboogjes boven een kozijn (XVI d).
4. Groenewoud 28. Poortje (1614), met korfboog en daarin drie steenen met koppen
(man, leeuw en vrouw). Driehoekig fronton met jaartal.
5. Sarasijnstraat 13-15. Gevel (XVII a) van gele baksteen met banden roode
baksteen. Overgebouwde bovenpui met puibalk rustende op negen houten consoles
met bladversiering. Spoor van metselmozaïek tusschen de consoles.
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6. Groenewoud 72. Poortje (1625), gesneden zwikken en koppen.
7. Groenewoud 74 (± 1625). Opgaand dak op consoles; versierde houten
raamstijlen.
8. Houtkade 16. Gevel (1631) en segmentvormige ontlastingbogen, jaar- en
sierankers. Deur met boven- en zijlichten en gesneden kalf.
9. Sarasijnstraat 11. Gevel (XVII b) met overgebouwde bovenpui met puibalk
rustende op tien consoles met kopjes.
10. Bellamypark 23. Gevel (XVII A) van gele baksteen met banden en figuren in
roode baksteen. Twee goede ankers.
11. Vlamingstraat 6. Gevel (XVII A) met zandsteenen banden en ontlastingbogen.
12. Palingstraat 18. Gevel (± 1650) met kielboog, waarin twee ontlastingboogjes.
Houten kruiskozijnen en jaarankers: 165-.
13. Groenewoud 33. Gevel (midden-XVII) met twee halfronde uitgemetselde
togen met diamantbogen.
14. Molenstraat 35. Gevel (midden-XVIII) met ontlastingbogen met vijf sluit- en
aanzetsteenen, de middelste met kopje. Geprofileerde waterlijsten.
15. Breewaterstraat 13. Geprofileerde houten puibalk (1656).
16. Klovenierstraat 32. Geprofileerde houten puibalk (midden-XVII). Jaarankers:
16-6.
17. Koudenhoek 37. Pakhuisgevel (± 1660) in roode baksteen met banden en
hoeklijnen in gele baksteen. Kielboog met twee ontlastingboogjes.
18. Beursplein 1. Gevel (XVII) met waterlijsten en banden van zandsteen. Dubbele
ontlastingboog.
19. Dokkade 35. Gevel (XVII) met zandsteenen banden, staafankers en een
sieranker. Bovenlicht.
20. Molenstraat 22. In den gevel een kopje (XVII).
21. Molenstraat 35. Gevel (XVII) met geprofileerde waterlijsten en deels nog oude
kruiskozijnen.
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22. Schoolstraat 2. Gekoppeld deur- en raamkozijn (XVII).
23. Noordstraat 2. Gebogen deurkalf (XVIII A).
24. Groenewoud 58. Deur met zijlichten en gesneden kalf (midden-XVIII).
25. Houtkade 8. IJzeren stoephek (XVIII d).
26. Molenstraat 29, linker helft. Toonkast (XVIII d) in ouderen gevel (XVII).
27. Vier schamppalen (XVII A) aan den Krommen elleboog.
28. Kogels van het bombardement in 1811 o.a. Markt 18 en Molenstraat 47.
F. Gevelsteenen, voorzooverre niet reeds vermeld.
1. Groote Markt 2 (1593). Cartouche met jaartal.
2. Groote markt 7 (1606). Twee maskarons en steen met twee-regelig opschrift
en twee wapens, Huis Eekeloo.
3. Bellamypark 13 (1624).
4. Nieuwendijk 21 (1625).
5. Walstraat 92 (1627). Aardbol met Kruis.
6. Nieuwstraat 64 (1629). Twee steenen met zon en maan en elk met vierregelig
vers.
7. Nieuwstraat 42 (1632).
8. Nieuwstraat 40 (XVIII A). Cartouche met schaap.
9. Betje Wolfplein (1661). Wapen van Vlissingen en negen wapens op eene
cartouche. Afkomstig van het Weeshuis.
10. Walstraat 75 (1661). Gekruiste bogen en pijlen er onder. Initialen en jaartal.
11. Molenstraat 14 (1662). Passer en haak.
12. Groenewoud 17 (1663). Cartouche met jaartal.
13. Nieuwendijk 18 (XVIIB). Beeldje van St. Jozef en opschrift.
14. Nieuwendijk 41 (XVIII b). Streng touw en wapen.
15. Nieuwstraat 7 (XVII d, 16.4). Drieregelig opschrift (Bourgoine (XVIII d.)
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16. Bellamypark 30 (XVIII d). Steen met buste van Bellamy (1757-1786), aangebracht
XIX.
17. Beursplein 7, (XVIII d). Stadswapen met: Vive Orainge en tweeregelig vers.
Thans uitgebroken.
Verschillende gevelsteenen in de Oudheidkamer te Vlissingen en een met kelk
(1618), afkomstig van een huis aan de Zeilmarkt, in de verzameling van het Zeeuwsch
Genootschap te Middelburg.
Zie verder: b 3; d 2, 3, 5 en 6; f 1, 2 en 3; g A 6, 10, 15 en 16.
G. Ankers, voorzooverre nog niet vermeld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Breewaterstraat 57 ((15)53) en drie lelieankers.
Groenewoud 11 (1578) en lelieanker.
Beursstraat 9 (1581).
Breewaterstraat 59 (1582).
Slijkstraat 26 (1589).
Oude Markt 25 (1591) en twee harpankers.
Oude Markt 9 (159-).
Molenstraat 17 (161(5)).
Branderijstraat 6 (1(6)22). Pakhuis.
Walstraat 30 (1624).
Walstraat 92 (1627).
Kerkstraat 2 (1630).
Groenewoud 15, wapenanker en harpanker (XVI A).
Hellebardierstraat 6 (16(5)0).
Nieuwstraat 27 (1650).
Breewaterstraat 13 (1656).
Palingstraat 11 (1661).
Steenen beer 3 (1663). Achtergevel.
Breewaterstraat 21 (166-).
Scherminkelstrat 24 (166-).
Nieuwendijk 17 ((16)99).
Beursstraat 3 (XVII).
Molenstraat 8 (XVII).
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24. Spuistraat 10. Achtergevel (XVII).
25. Molenstraat (XVII).
26. Noordstraat 17 (1-8).
Zie verder: d 6; g A 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 en 17; E 8, 10, 12, 16 en 19.

H. Intérieurs.
1. Nieuwendijk 13. Fraai gesneden schot, grootendeels achter kasten verborgen (XVII
A).
2. Groenewoud 27. Bovenlicht van een smidse (XVIII d), overgebracht naar
Villapark 133.
Zie ook: b 2, d 4, g B 1 en C 2 en 6.
Een gesneden houten deur met beeldjes (XVII a) bevindt zich thans in het kasteel
TER HOOGE te West-Souburg.

h. Musea.
Stedelijk museum, 1890 gesticht in het Raadhuis, 1895 overgebracht naar den
Gevangentoren, thans gevestigd Bellamypark 19. Collectie W. van der Os. De
verzamelingen zijn deels beschreven in: C.P.I. Domisse, de Westpoort te Vlissingen,
1903, en bevatten zegelstempels, archivaliën, handschriften en penningen,
schutterijzaken, gevelsteenen en bouwfragmenten, waaronder fraaie gevelsteenen
met Oranjeboom (XVI d), en schip (1628), uit de Hellebardierstraat, twee
tegeltableau's, elk van acht en veertig tegels (1625) en Geloof en Hoop (± 1625),
gothisch deurtje, afkomstig uit een huis aan de Lange Zelke (XVI), eiken deur met
intarsies (XVII a), afkomstig uit een huis aan de Walstraat.
Verguld-zilveren beker zonder voet van het scheepstimmerliedengilde (1644), met
vier gegraveerde wapens.
Verguld-zilveren beker van het goudsmedengilde (1666),
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met acht gegraveerde wapens. Keuren: Vlissingen, W en bloom (roos). Deksel met
beeld.
Twee verguld-zilveren bekers van het metselaarsgilde (1737), met drie gegraveerde
wapens der overdekens. Keuren: Middelburg, D, ster en z, waaronder E; deksel,
waarop een beeld met schild en jaartal.
Zilveren schotel van het metselaarsgilde (1743) met drie gegraveerde wapens.
Keuren: Middelburg, O en D CV.
Zilveren kruiwagentje (1743), houten kastje met zes gesneden wapens (± 1743)
en twee houten emblemen (midden-XVIII) van het metselaarsgilde.
Kist van het kleermakersgilde, paneelwerk (XVI) met opschrift uit 1743.
Gildeboeken van het metselaarsgilde (1677-1767), met veertien wapens, en van
het timmerliedengilde (1670-1771), met acht wapens.
Zegelstempels van gilden der apothekers, der bakkers en der chirurgijns, de laatste
van 1805.
Grafborden van Apollonia de Moor, gehuwd met Mr. G.C. Volmer († 1712), P.J.
de Moor, gehuwd met B.A. de Beaufort († 1714) en Maria Seylmakers, weduwe van
J.J.z. de Moor († 1714), afkomstig uit de Sint Jacobskerk.
Zerken, grootendeels uit de Sint Jacobskerk, 1532 (een priester) 1540 (met
gegraveerd beeld), 1567, 1568 en XVI (met liggend beeld), 1603 en 1606. Zerk van
Mr. A. Steengracht, 1720 uit West-Souburg.
Tinnen kan met medaillon met Christusbeeld, waarschijnlijk avondmaalskan van
de vloot (XVII).
Gegraveerd zilveren 25-jarig bruiloftsbord (1765). Keuren: Middelburg, B en P,
waaronder PRI
Zegels en brieventasch van M. Az. de Ruyter.
Medaillonportret van J. Bellamy.
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Eerste te Vlissingen gedrukte boek: Jean Taffin, Exposition de l'apocalypse (1609).
Model van den zaagmolen de Eendracht (1570-1803), en van een krabbelaar
(XVIII).
Schilderij van het kasteel Bosschenburg.
Een verguld zilveren beker van het kuipersgilde (1704) met wapens en deksel met
kuipersfiguur en schild met stadswapen, keuren: Vlissingen, adelaar en Z, is in bezit
van de erven Mr. W.J. Snouck Hurgronje te 's-Gravenhage, alsmede een zilveren
presenteerblad van het kuipersgilde (1740) met wapens, keuren: Den Haag en
gekroonde S.

Vrouwenpolder.
Gapinge.
e. NED. HERV. KERK. Baksteenen kruiskerk (midden-XV en XV d) met westtoren
(XV d). Schip (XV d) van vier traveeën, van het koor (midden-XV) met twee traveeën
en 3/8-sluiting gescheiden door hoogen spitsboog op muurkolommen met
lijstkapiteelen en achtkant basement. Twee ingangspoortjes in noord- en zuidmuur
van het schip. Aan de zuidzijde aangebouwde sacristie (XVI A) met geprofileerd
rond venster. Schip, koor en sacristie zijn gedekt door spitse houten tongewelven
met trekbalken op gesneden balkneuten. Uitwendig: geprofileerde vensterkozijnen
en steunbeeren, die aan het koor versierd zijn met nisjes met driepasversiering en
bekroond door pinakels; waterlijst die rechthoekig om de poortjes omloopt. In het
koor zijn vensters gedicht en in de eerste travee zuidzijde zijn moderne vensters
uitgebroken voor eene consistoriekamer.
De ingangen hebben een korfboog, boven de noordelijke zijn sporen van een
Golgotha. Aan de zuidzijde van het schip in den tweeden en derden beer zijn ijzeren
haken. De westtoren (XV d), half ingebouwd, heeft een ingang met korfboog,
waarboven twee spitsboognissen boven elkander; op zijde blind spitsboogvenster
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met traceering en hieronder spitsboognisjes; steunbeeren en achtkante traptoren.
Boven de geleding gaat de toren over in een achtkant met achtkante spits. De kerk
bezit:
Eikenhouten preekstoel met boogpaneelen (XVII A, geverfd).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII B).
Eenvoudig doophek (XVII).
Kabinetorgel met houten beeldjes (XVIII c).
Gegraveerde zerk van Lisabeth Willem F. Gillis wijf (XV) met vrouwefiguur
onder baldakijn.
Zerk (1548) met wapen, en in de hoeken de vier evangelisten.
Twee bekers, twee offerbussen, kan, schotel en twee borden van tin (XVIII).
Zilveren doopbekken, Lod. XV, met deksel (XVIII b).
Klok, in 1730 gegoten door Nicolaas Greve te Middelburg.
Muurkastje en ijzeren geldkist (XVII).
Een gothische eiken stool (midden-XVI), met naamcijfer en wapen van
Maximiliaan van Bourgondie († 1558) en Louise de Croy, bevindt zich in de
verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.

Vrouwenpolder.
e. De NED. HERV. KERK is een eenvoudig baksteenen gebouw (1622/1623), gepleisterd.
Schip van vijf traveeën, met aangebouwde consistorie en vierkant open torentje op
het midden van het dak. Westdeur met spitsboog en eenvoudige omlijsting. In de
kerk vlakke zoldering. In de balken boven de zoldering de jaartallen 1789 en 1795.
De kerk bezit:
Preekstoel (1624) met boogpaneelen; koperen doopbekkenhouder (XVII).
Eenvoudig doophekje en front van een bank (XVII).
Eenvoudig orgel met beelden (XVIII B).
Zerk (1813) in den buitenmuur.
Koperen kroon, zes-lichts (XVII).
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Vier bekers, schotel en twee borden, tin (XVIII).
Zilveren doopbekken (1817). Keuren: Middelburg, F, H en hondenkop.
Klok, in 1636 gegoten door Michael Burgerhuys, met 2 wapens.
Kist (XVII).
g. 1. A 12. Steen met jaartal (1620).
2. A 61. Jaarankers (1620).
3. A 11. Leeuwenkopjes (± 1620).
4. z.n. Hekposten (1731).
5. z.n. Jaarankers (1779).
6. Hoeve bij de Oranjezon, jaartal (1846) in de pannen.
In het Nederlandsch museum te Amsterdam, cat. no. 411, bevindt zich een groep
van twee figuren (apostel? en vrouw, ± 1500) van terre de Poitiers of de Caen,
beschadigd, opgegraven te Vrouwenpolder.

Waarde en Valkenisse.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (XIV d), oorspronkelijk kruiskerk
met zijbeuken en westtoren. Schip met noordelijken zijbeuk, noordarm en koor zijn
in 1589 afgebrand en niet herbouwd, waarna de noordmuur van den zuidbeuk is
gedicht.
De kerk bestaat thans uit een aan drie zijden vrijstaanden westtoren (XIV d), een
langs den toren doorgetrokken schip (oorspronkelijk zuidbeuk, XIV d en XVI d) met
zuidelijken transeptarm (XVI d) en koor, en een tegen den noordmuur aangebouwde
grafkapel (midden-XVII).
Schip van twee traveeën, waarvan de westelijke tegen den toren is afgeschoten,
en met gedicht poortje in de tweede travee. Lage beeren onder de ramen aan den
noordmuur. Dwarsbeuk, met groot venster, thans ingericht tot consistoriekamer en
afgeschoten koor van drie traveeën en 3/8 sluiting.
In den noordmuur van het schip zijn nog de kolommen, die
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dit deel van het vroegere middenschip scheidden, behouden en is een kolom geplaatst
overeenkomende met het midden van den dwarsbeuk. De kolommen hebben
zandsteenen kapiteelen met dubbelen bladrand en achtkant basement; zij zijn door
spitsbogen verbonden. Een deel der kapiteelen is na den brand (1589) vernieuwd.
Het schip is overdekt door een houten tongewelf, dat niet over het afgesloten westelijk
deel doorgetrokken is. Grafkapel met dubbel kruisgewelf.
Toren (XIV d, hersteld 1890), oorspronkelijk vrijstaand, van twee geledingen met
achtkante spits. In den toren vier zwaar geprofileerde doorgangsnissen (XIV d),
waarin twee poortjes (XVI B) met korfboog, waarvan de deksteen eindigt in kleine
voluten aan de einden en in het midden in een pyramide. Tweede geleding met twee
nissen, waarboven twee galmgaten. Beeren met vijf versnijdingen en zandsteenen
hoekblokken; waterlijst. Ronde traptoren tot de eerste verdieping. In den toren een
steenen gewelf met vlakke ribben (gebroken). De kerk bezit:
Preekstoel met boogpaneelen (1701).
Twee zandlooperhouders, twee dubbellichten en doopbekkenhouder (± 1700).
Monument voor Gillis van der Nisse († 1657), zandsteenen liggende figuur op
eene tombe, waartegen twee engelen.
Zerk met doodsemblemen (1827).
Gedenksteen van Edward Morant (1809).
Verschillende zerken zijn bedekt.
Drie koperen kronen, acht-lichts (1765), geschenk van W. Nijssen en J.v.d. Nisse.
Twee gegraveerde zilveren bekers met bloemornament, en opschrift. Keuren:
Middelburg, S en vijfpuntige ster (XVII c).
Een schotel en twee borden van tin (XVIII).
Klok, gegoten door Petit en Fritsen.
g. I. MOLEN, houten onderkruier (XVIII).
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Waterlandkerkje.
e. De NED. HERV. KERK, gebouwd 1674, afgebrand 1708, herbouwd 1713, is een
baksteenen zaalkerk van vier traveeën met vierkanten houten toren op de kerk.
Gepleisterd. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVIII a) met koperen lichtarm († 1700).
Gebeeldhouwde zerk van Adriaan Michiels, mansbeeld met doodsemblemen in
de hoeken (1569).
Gegraveerde zerk van Jan Brugheman f. Jans en zijne vrouw, met man en vrouw
en hieronder vier kinderen (1617). Beide zerken zijn afkomstig uit de afgebroken
kerk te Waterland.
Een koperen kroon (± 1700).
Twee bekers en drie borden van tin (XVIII).
Klok, in 1715 gegoten door Alexis Jullien.
g. 1. Markt 5. Jaarankers: (16)72.
2. MOLEN, houten onderkruier (stijl XVII).

Wemeldinge.
e. De NED. HERV. KERK is een baksteenen gebouw (XVI A), bestaande uit een schip
van zes traveeën en twee beuken, koor van twee traveeën met 5/10-sluiting achter
den noordbeuk en sacristie achter den zuidbeuk; westtoren.
De kerk is in 1898 gerestaureerd door J. Verheul, waarbij de schipmuren zijn
verhoogd en de zuidbeuk geheel nieuw is bekleed. Toren van drie geledingen met
door een halven rondboog gedekten ingang, waarboven een nisje. Tweede geleding
met drie nisjes, deels met driepasvulling en derde geleding met galmgaten. Achtkante
spits. De kerk ligt op eene hoogte.
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Inwendig: De beuken zijn gescheiden door spitsbogen op vier kolommen met dubbel
bladkapiteel en achtkant basement, een halve kolom in den westmuur en een muurstijl
in den oostmuur. De beuken van het schip zijn overdekt door tongewelven en het
schip is door een schot van het koor gescheiden. In het koor een houten tongewelf
op houten muurstijlen, rustende op draagsteenen. In de sacristie is een dubbel
kruisgewelf op draagsteenen met wapen. In den toren aanzet van een kruisgewelf.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel met boogpaneelen (1657), koperen lezenaar (1790),
zandlooperhouder en doopbekkenhouder (XVIII d).
Doophek (midden-XVII).
Drie koperen kandelaars (XVII).
Heerenbank (1655) met voorbank, fraai gesneden met cassette-versiering in de
overhuiving.
Vier koperen kronen, tweemaal acht-lichts (XVII B).
Op het koorschot (XVII B) een tiengebodenbord en allegorische schildering:
Wetgeving op Sinaï.
Gegraveerde zerken met evangelisten: 1483 (met wapen), twee zerken van 1514,
zerkje van 1519, 1550 (2 wapens), 1550 (schapenschaar) en 1560; 1517 (met Maria
en kindeken), 1519 (priester met kelk meester Glaeis Anthonisz. Sluter), 1527 (twee
zerken), 1545 (doodsemblemen), 1546 (priesterbeeld met kelk, Mr. Jacob Cornelisz.
Huichwech), 1546 (man met valk), 1551 (heilige), 1553 (gekroonde vrouw met kruis
en vijf-puntige ster, Jacopine Huyghendochter, huisvrouw van Foert Cristiaenszoon),
1563 (met kelk, (gebeeldhouwd), 1569 (met Paaschlam).
Twee zilveren gegraveerde bekers, met bloemen en ranken en dorpswapen (XVII
A). Keuren: Middelburg, T en tulp (?).
Klok, in 1650 gegoten door Francois Fiefoet, met dorpswapen en drie medaillons,
en klok uit 1714.
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Uurwerk (XVII).
g. B 10. Jaarankers (1710).
2. B 26. Steen met hart (1787).
3. B 47. Steen (1788).

Westdorpe.
c. Grenspaal met Generaliteitswapen (XVIII d, fragment).
e. De R.K. KERK (O.L.V. Visitatie) een modern gebouw (1887), bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVIII a), gesneden, met groote figuren. Gesneden leuning
met medaillons, op modernen voet met hierbij aangebrachte gesneden engelen, die
vroeger het klankbord schraagden. Afkomstig uit de Dominicanen kerk te Gent.
Eikenhouten communiebank met gesneden paneelen, fragmenten (XVIII a) in
moderne omlijsting.
Nieuw gepolychromeerd houten beeld van O.L.V. van Zeven Smarten
(midden-XVIII).
Twee geslagen zilveren en zes koperen lichtarmen en twee van grooter formaat
(XVIII d).
Eenvoudige witte kazuifel met zijden damast kruis (XVIII d).
g. 1. Dorpstraat B 26. Jaarankers (1789).
2. Dorpstraat B 19. Jaarankers (1792).

Westkapelle.
a. STEEN met Romeinsch opschrift (gevonden in 1514), thans in het Zeeuwsch
Genootschap te Middelburg, cat. no. 26.
d. RAADHUIS (± 1800). Voorfront met vier Dorische hardsteenen kolommen, dragende
een houten hoofdgestel met groot
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driehoekig fronton, waarin gesneden krans en ramskop.
Op het dak een vierkant houten torentje.
b. Van de oude KERK staat alleen de toren, in 1409-1410 gebouwd door Adriaen
Brantin, nadat de oudere toren in 1406 door de Engelschen was verbrand. De toren
dient thans als lichtbaak. Baksteenbouw van vier geledingen met steunbeeren op de
hoeken. In de eerste geleding ingang met rechten bovendorpel in een geprofileerden
spitsboog, met driepasvulling, en hierboven een spitsboogvenster. De verdere
geledingen hebben spitsboogvensters en nissen, deels met maaswerk. Aanzetten voor
balustrades boven de tweede en de vierde geleding. Traptoren tegen den Z.-O.-beer.
Van het verdwenen schip zijn de moeten nog zichtbaar aan den oostmuur.
Bij den toren aan den weg een zerk met de vier evangelisten (1579).
2. De NED. HERV. KERK is een baksteenen zaalkerk (1834). Zij bezit:
Eikenhouten preekstoel, rijk gebeeldhouwd met vijf wapens op den voet (XVII
c), later rugstuk en klankbord. (Vermoedelijk afkomstig uit Veere).
Koperen lezenaar, stijl Lod. XIV, (XVIII c).
Koperen lezenaar (XVIII c).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII c).
Vier zilveren bekers op voet (1764). Keuren: Middelburg en A H B.
Gegraveerd zilveren doopbekken met deksel (1760) met wapens. Keuren:
Middelburg, X en vier letters.
Klok, in 1636 gegoten door Michael Burgerhuys.
g. 1. A 58. Ingezet deurkalf en deuren, Lod. XV (XVIII b).
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Wissekerke.
e. De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Twee gegraveerde zilveren bekers (1677), een met keuren: Amsterdam en I, en
een met keuren: Middelburg, M en wereldbol met kruis.
Zilveren doopbekken (± 1850).
Klok, in 1686 gegoten door Jaspar van Erpecom, met alliantiewapen.
g. Hoeve A 163. Schoorsteen (XVIII c).

Wolfaartsdijk.
a. Hier gevonden steenen en ijzeren Oud-Germaansche voorwerpen worden bewaard
in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
e. De moderne NED. HERV. KERK (1861) bezit:
Klok, in 1574 gegoten door Johan de Buret F de RB, met naam in kapitale letters
en met opschrift in gothische letters, Salamander en merk (drie elkander kruisende
halve cirkels).
Wapen van de Perponcher (XVIII A) op moderne heerenbank.
Voor een particulier huis ligt een zerk (1433).
g. 1. HUIS DE BEYSTER. Trapgevel (1654) van gele baksteen met banden en
vensteromlijstingen in roode steen. Eerste verdieping met segmentboog met
metselmozaïek en segmentboog, waarin een driepasboogje en twee boogjes boven
een verbonden deur- en raamkozijn. Tweede verdieping met twee Tudorbogen, derde
verdieping met kielboog, waarin twee ontlastingsboogjes. Toppilaster op een
draagsteentje, jaarankers en zes sierankers. Zijgevel met raam en deurkozijn,
waarboven een
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boogfriesje van vier boogjes, waarop twee omgekeerde boogjes rusten, eindigende
in twee in baksteen gesneden ruiten en een klaverblad.
Inwendig: tegelwand en fragment van een groot tegeltableau: de Vrede (midden
XVII).
2. Gevelsteen (1592) in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg,
cat. no. 226.

Zaamslag.
d. In het RAADHUIS (modern) wordt bewaard: Plattegrond van TORENHOEVE (1792).
Aan het bordes twee zandsteenen wapenleeuwen (XVII B), geverfd, afkomstig
van een brandput.
e. 1. De NED. HERV. KERK (modern, 1898) bezit:
Eikenhouten preekstoel met klankbord (XVII c), geverfd, en trap (1842).
Koperen zandlooperhouder en dubbellicht (XVII c).
Bij den voorlezer: koperen zandlooperhouder en dubbellicht (XVII c).
Koperen kroon, achtlichts (1689).
Twee zilveren bekers, glad (1678). Keuren: O en Tulp?
Twee zilveren bekers, glad (XVII d). Keur: PCM.
Drie zilveren blaadjes (1844).
Zilveren kan (1844) en zilveren kannetje (1846).
Zilveren doopbekken (1842) met beeldje (H. Doop).
Naamlijst der predikanten. Schoonschrift van den schoolmeester Cornelis Huijssen
(1814).
Op het erf bij de Kerk oude walrusbeenderen (1757).
g. 1. A 74. Jaarankers (1652) in een modernen gevel.
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Zierikzee.
b. Wallen, torens, bruggen.
1. De NOBELPOORT (XV B), vermeld in 1494, is een vierkante baksteenen poort van
twee geledingen met twee ronde hoektorens aan de randzijde en een doorgang met
spitsboog, overdekt door een dubbel baksteenen kruisgewelf met afgeschuinde ribben
op draagsteentjes. Tusschen de kruisgewelven een klein gedeelte tongewelf en gleuf
voor een valhek.
De landzijde heeft afwisselend gewone en verglaasde steen in de torenmuren; het
tusschenliggende veld is ± 1775, met nieuwe steen bekleed. De hoektorens eindigen
in eene achtkante (oostelijke) en een tienkante (westelijke) spits. De stadzijde heeft
twee geledingen: de onderste met den poortdoorgang is vlak en heeft van uit den
doorgang toegankelijke wachtlokalen; de tweede geleding, doorloopende over twee
verdiepingen, is door twee smalle teruggemetselde en door een spitsboog gesloten
velden in drie vakken gedeeld. Het middelvak heeft op elke verdieping een vierkant
venster. In de zijvakken zijn inwendig de steenen traptorens met spiltrap geplaatst.
In elk vak een gemetselde ruitversiering. De vensters in de smalle teruggemetselde
velden zijn gedicht. Vierkante spits. In de hoektorens gelijkvloers en op elke
verdieping gemetselde koepelgewelven en schietgaten. De toren is in Vlaamsch
verband gemetseld en geheel van groot formaat roode baksteen opgetrokken met
bergsteenen hoekblokken. Inwendig: balkneuten, op de tweede verdieping met leeuw
en roosje, spaarnissen op de eerste en kap met twee afgezaagde standvinken op de
tweede verdieping. Op een lasch ingesneden: 1632.
De doorgang is aan de landzijde af te sluiten door zware eiken deuren met ijzeren
spijkerkoppen. In 1632 is de poort met een wolfskuil versterkt.
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2. De ZUID HAVENPOORT (XV d) verving waarschijnlijk in 1491, de reeds (XIV B)
bestaande en in 1442 vermelde poort.
Vierkant baksteenen poortgebouw van drie geledingen met weergang en vier
spietorens op de hoeken, in 1774 en 1779 met nieuwe steen bekleed en vóór dien
tijd met zandsteenen blokken op de hoeken (welke aan de waterzijde nog deels
aanwezig zijn). De doorgang vertoont een spitsboog met geprofileerde natuursteenen
omlijsting en is overdekt door een dubbel kruisgewelf met afgeschuinde ribben.
Vierkante traptoren tot de tweede geleding aan de noordzijde.
De ronde hoektorens beginnen op eene overkraging bij de tweede verdieping en
eindigen als spiltorens op de hoogte van den weergang.
Vensters: aan de stadzijde een kruisvenster in de eerste, een venster met slappen
boog in de tweede en twee vensters met geprofileerden rondboog in de derde geleding;
aan de landzijde geheel gewijzigd in 1774. De vensters der zijgevels zijn bij de
bekleeding in 1774 gedicht. Schietgaten in de hoektorens en in de vier zijden van de
weergang. Vierkante spits met zeskant open koepeltorentje, vernieuwd in 1858 en
bekroond door een dolfijn; hooge achtkante spitsjes op de spiltorens aan de stadzijde
en zeskante aan de landzijde.
In den poortboog aan de landzijde een sluitsteen met: 1774 M L (jaar der
bekleeding).
Inwendig: houten vloeren en kap en houten trap van de tweede geleding af.
Eenvoudige schouw (XV) en nis met rondboog op de eerste en spaarnissen op de
tweede verdieping.
Klok, in 1551 gegoten door Petrus van den Gheyn, met twee wapens, en klok, in
1662 gegoten door Michael Burgerhuys.
3. De NOORDHAVENPOORT (XVI A) verving eene reeds in 1407 vermelde poort, die
in 1491 door Albrecht van Saksen tot blokhuis werd versterkt. Zij bestaat uit een
buitenpoort en een
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binnenpoort, verbonden door wachtlokalen met weergang.
De buitenpoort is aan de landzijde bol en aan de stadzijde hol gebouwd met
evenwijdig aan de lengteas staande zijmuren. De landzijde heeft een trapgevel met
bergsteen bekleed, waarin deels gedichte kleine vensters en schietgaten; de stadzijde
heeft een baksteenen tuitgevel. De doorgang is door een steenen gewelf met korfboog
overdekt; in den doorgang is een gleuf voor een valhek. Aan de landzijde is een
stadswapen boven den poortdoorgang aangebracht.
De binnenpoort ligt uit de as van de voorpoort en bestaat uit een doorgang
geflankeerd door twee gebouwen, die door wachtlokalen met de voorpoort verbonden
zijn. In deze wachtlokalen zijn gelijkvloers schietgaten voor kanonnen en een
weergang met schietgaten, thans door een leiendak afgedekt. De weergangen zijn
met het lokaal boven de voorpoort verbonden.
De gebouwen naast de binnenpoort zijn overdekt door eene kap met geprofileerde
ribben, rustende op draagsteenen met schildjes. In het gebouw links is eene schouw
(XV d) met beelden op de draagsteenen.
Op het plein tusschen de poorten drie zandsteenen poortjes met korfboog
(midden-XVI). Het front van de binnenpoort met de aangrenzende gebouwen is aan
de stadzijde versierd, en met bergsteen bekleed.
Binnenpoort. De gevel aan de stadzijde (1559) vertoont twee trapgevels, verbonden
door den doorgang met rondboog. De onderpui is vlak en van de toppen gescheiden
door een waterlijst. Elke top is door drie horizontale lijsten in vier vakken verdeeld,
het onderste recht opgetrokken met voluten aan de hoeken en een groot venster in
het midden, afgedekt door een geprofileerd driehoekig fronton, waarin een borstbeeld,
het tweede met ingebogen gevellijn, het derde recht en hierboven een half-rond
fronton. Op de hoeken bollen, twaalf fraaie ankers en jaarankers (1559) en links nog
een kruisraam met steenen stijlen.
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Boven den doorgang een opzetstuk met driehoekig fronton, waarin een wapen en
waaronder plaats voor een opschriftsteen.
4. BLAUWE BOLWERK (1621) en sinds 1829 in plantsoen herschapen oude wallen
(XVI-XVII, deels 1811).
5. ZUIDWELLEBRUG (1783) met zes gemetselde bogen.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
De KAMER 'S LANDS VAN SCHOUWEN Oude Haven ZZ D 436, particulier huis, sinds
1892 als zetel van het waterschap betrokken. Dessus de porte (XVII d) met later
hierop aangebracht houten wapen.
Gang met stucwerk, groote beelden (XVIII A), gesneden trap en paneelwerk (XVIII
A); in de achtergang vier gesneden deuren Rococo.
Bestuurskamer met eenvoudig plafond en schoorsteen (XVIII B). In eene moderne
schouw in de Heemraadskamer een blauw tegeltableau (XVII B). De Kamer bezit:
Kastje (± 1700).
Schilderij: dijkdichten (XVIII B), kaart van Schouwen in 1540 door Arnoldus van
Anthonissen (1690) naar Daniel Verburgh.
Groote roemer (XVII), hooge hoorn (XVII) en zeven geslepen bokalen (XVIII),
waaronder: Rond om Schouwen (inspectie per wagen) en: 't Randje van het landje.
2. De STEEN (Gevangenis), De Mol A 314. Hooge trapgevel van bergsteen
(1524-1526), ontworpen door Mr. Harman van Aeken uit Antwerpen, met bordes
met gesmeed ijzeren leuning, hoogen geprofileerden spitsboog, waarin deurkalf met
gesmeed
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ijzeren trekanker en hierboven gangvenster met steenen middenstijl, tusschen twee
moderne vensters (vroeger kruiskozijnen). De eerste verdieping heeft drie
kruiskozijnen met ijzeren tralies, dichtgemetselde kozijnen en later aangebrachte
celramen. De top is bekroond door een staanden leeuw met schild. De gevel is door
twee waterlijsten verdeeld en versierd met elf sierankers, waarvan twee in den vorm
van dubbele adelaars. De trappen van den top van den achtergevel zijn ± 1885
afgebroken.
Inwendig: Achtergang met sleutelstukken, achtergevel met spitsboogpoortje van
geprofileerde baksteen. Kelders met tongewelven; in den voorsten kelder nog ring
voor het folteren.
In het gebouw: Kast (XVII d). De oude marteltuigen zijn thans in de Gevangenpoort
te 's-Gravenhage.
3. Het RAADHUIS aan de Meelstraat heeft een breeden bergsteenen gevel, samengesteld
uit het raadhuis van 1554 (zes vensters aan de oostzijde), het oorspronkelijk oudste
deel (oud Vleeschhuis) met toren, twee ramen breed, in 1775 onder den stadsarchitect
Johannes van Es met een gevel als van het hoofdgebouw bekleed, en de
Pannemanskamer, in 1776 aangetrokken en evenzoo bekleed.
De hoofdgevel bestaat uit eene lage onderpui met hardsteenen plint en poortje met
geprofileerden korfboog, waarboven een in 1775 aangebracht wapen. De verdieping
is door een waterlijst gescheiden en vertoont groote vensters (de oorspronkelijke
kruiskozijnen zijn in 1775 uitgebroken en de vensters zijn 1848-1850 vernieuwd)
met driehoekige frontons en dubbelen Renaissance top, waarop het jaartal 1554. In
den gevel zes en twintig fraaie ankers, tevens ingericht als standaards voor
flambouwen of vlaggenstokken.
Het aansluitend deel, later tresorie en secretarie, heeft zeven ankers, die in 1775
naar de oude ankers zijn gecopieerd, en een geprofileerd poortje (1775).
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De toren (1550-1554) is achtkant met recht op de as van het gebouw verlengde vakken
en een houten spits met open koepel (hierin een carillon), overgaand in een peervorm
en bekroond door open koepeltje met een Neptunusbeeld (XVII a). De spits is in
1876 opnieuw bekleed en de top is in 1886 vernieuwd. Carillon van dertien klokken
in 1550 à 1554 gegoten door Peter van den Ghein, deels met het wapen der stad, en
een zonder jaartal. In de uurwerkkamer een opschrift (1740) en een oud uurwerk
(1554). Uitgebouwde vierkante traptoren achter het midden van het hoofdgebouw,
eindigend in vier topgevels met kruiskozijnen.
De achtergevel van het raadhuis is van baksteen, vlak gehouden met twee
topgeveltjes, geprofileerde kruiskozijnen en sierankers. Zijgevel met trap. Bijbouwen:
aan den traptoren conciergerie en keurmeesterskamer van de zilversmeden
(midden-XVII), en Kamer van het Land van Schouwen (midden-XVII), in 1661
verhoogd met de Burgemeesterskamer.
De bouwvallige topgevels van het raadhuis zijn in 1879 gerestaureerd.
De toegang tot den traptoren, thans uitkomend in den doorgang, lag oorspronkelijk
op het achterplein, doch is in 1772 ingebouwd door het verlengen van de gang bij
het bouwen van een nieuwe weeskamer (thans bodenkamer).
Inwendig: Steenen spiltrap doorgaande tot den zolder, met houten stergewelf op
geprofileerde stijlen. Gesmeed ijzeren traphek.
Verdieping: Groote bovenzaal (1775 Lod. XV), vroeger gerecht en audientiezaal
van de rechtbank (tot 1867) met stucwerk en Lod. XV plafond (1778). Schepenbank
en zitbank (1775). Hoekkastje met wapen (± 1775).
Raadkamer (1776 en 1779) met stuc plafond en moerbalken op consoles (1779).
Vergaderzaal van den Raad, gerestaureerd in 1902, schoorsteen Lod. XV met
schoorsteenstuk: Minerva met
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putti en emblemen door M.J. Geraerts uit Antwerpen (± 1775), dessus de porte
(allegorie van scheepvaart en vischvangst) door M.J. Geraerts, (± 1775). De
schilderijen zijn gerestaureerd in 1879.
Tresorie (thans Secretariskamer) met moerbalken, karbeelen en kinderbalkjes,
Lod. XV schoorsteen en schoorsteenstuk door M.J. Geraerts (1778), gerestaureerd
in 1897.
Bodekamer, schoorsteen Lod. XV.
Burgemeesterskamer (1661), schouw met steenen wangen, waarboven geschilderde
wapens in lijst (1673), gerestaureerd 1878/9.
Op zolder: weeskamer met origineele houten kap met geprofileerde ribben op
muurstijlen met druipers. Twee gothische schouwen (midden-XVI). Oude kleine
plavuizen bij beide schouwen (geel en groen).
Triptiek van Philips de Schoone en Johanna van Castilië (1498 à 1499) door Jacob
van Laethem, zie: e 1, blz. 291.
4. BEURS, Overdekte Markt, Oude Haven N.Z. aan het Havenplein (1651) onder de
galerij der Gasthuiskerk, rustende op hardsteenen kolommen met Toskaansche
kapiteelen. De ruimte is overdekt door acht houten tongewelven met rozetten en
geprofileerde ribben. De boven de kolommen opgetrokken hardsteenen gevel van
de kerk draagt het jaartal 1651 6/2 in steenen cijfers en in het midden een steen met
wapen. Poortje zie: e 2.
5. VISCHMARKT (1804), St.-Domusstraat D 327 en 328. Galerij op hardsteenen
kolommen met Toskaansche kapiteelen en afsluithek met potten aan de straat. Houten
afslagershuisje met bank.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. ST. LIEVEN MUNSTER, ter plaatse van eene reeds in 1151 vermelde kapel. Tot
kapittelkerk verheven in 1378. De kerk is na den brand van 1832 in 1842 afgebroken.
Behouden
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bleef alleen de toren (XV c), begonnen 1454, naar het ontwerp van Anthony
Keldermans uit Mechelen en later tot 1530 voortgezet door Rombout Keldermans,
in 1803 ingericht voor de optische telegraphie, gerestaureerd 1695, 1839 en 1883-1897
door den architect E.J. Margry.
Geheel vrijstaande westtoren met bergsteen bekleed, van twee geledingen met
geprofileerde nissen met gothische traceering in de overhoeksche beeren. Aan de
noord en de zuidzijde traptorens. Westfront: eerste geleding met vooruitspringend
portaal, waarin twee rijk geprofileerde ingangen met flauwen boog, gevat in één
spitsboog. De profileering naast de spitsbogen eindigt in pinakels; daarboven twee
spitsboogvensters. Tweede geleding met twee hooge blindvensters met flauwen
spitsboog. Noord- en zuidgevels met lange spitsboogvensters, waartusschen achtkante
traptoren met traceeringen. Oostgevel met hoogen spitsboogdoorgang naar de kerk
en pinakels op den middenstijl. Tusschen de beeren consoles voor beelden. De
balustrade is in 1891 weggebroken.
Inwendig: poortje met gedrukten boog in den noord- en in den zuidwand, toegang
gevende tot de traptorens. Aan de zuidzijde opschrift: ‘Deze toren is Ao. 1454
gefundeerd’. Bekleeding met natuursteen tot de geboorte der gewelfribben. Rondgaand
boogfries. Gothische balustrade (bij de restauratie afgewerkt). In de vensters aanzetten
van een gewelf.
De venstertraceeringen zijn vernieuwd bij de restauratie. Boven de lage vensters
zijn hogels. Ontwerp voor eene zeer hooge, slanke spits zie: h.
Eene uit deze kerk afkomstige triptiek van Philips den Schoone en Johanna van
Castilië, 1498 à 1499 door Jacob van Laethem, later overgebracht naar het Raadhuis,
is in 1809 aan de R.K. kerk afgestaan en ± 1860 verkocht. Het middenstuk was langen
tijd te Antwerpen en is in 1920 met de vleugels (in het museum te Brussel) vereenigd
(Afb. Zeelandia. Ill. Suppl. VI. 58).
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Het orgel der kerk (1549) word in 1803 verkocht aan de R.K. kerk te Kruisland en
is in het begin der 20e eeuw aldaar uit elkander genomen.
2. De NED. HERV. GASTHUISKERK, oorspronkelijk kapel van het gasthuis, 1587-1613
in gebruik als Waalsche kerk, bestaat uit een schip (midden XV?) van zeven traveeën
met gewijzigde vensterkozijnen en een in 1651 hiertegen aangebouwde op de Beurs
rustende breede galerij.
Op het dak een zeskant koepeltorentje aan de westzijde en een zeskante spits op
het midden. Schip en galerij zijn overdekt door houten tongewelven met rozetten en
in het schip rusten de stijlen op laat-gothische sleutelstukken. Op de buitendeuren
slotplaten (midden-XVII). Naast de Beurs een hardsteenen poortje met fronton,
waarin eene schelp (1651). De kerk bezit:
Preekstoel met doophek (midden-XVII).
Schotwerk en twee portalen (midden-XVII).
Vier banken in twee typen (midden-XVII).
Een gegraveerden zilveren beker, schip en ranken en de letters S.L.M.K. (S. Lieven
Munster Kerk). Keure leeuw. (?)
Twee bekers (1685) met gegraveerde vogels en ranken en de letters S.L.M.K.; op
den voet: O.I.V.B., waaronder: M.A. Keuren: B, leeuw en?
Vier gegraveerde zilveren bekers met emblemen van Geloof, Hoop en Liefde
(1678) en opschrift op den voet: O.V.B., waaronder: M A. Verschillende keuren: 1.
Q, lelie en Middelburg, 2. T, leeuw en Middelburg, 3. G en blad 4. leeuw.
Een beker (1714) met gegraveerd schip en twee medaillons. Met de letters M G
en D D K. Keuren: Vijfhoek, W en Middelburg.
Twee gedreven zilveren wijnkannen (1728).
Vier zilveren borden en een schaal (1728). Keuren: Zierikzee, NB en Q.
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Gedreven zilveren doopbekken met gegoten Lod. XV rand (1771). Keuren: Zeeland,
Middelburg, roos en Q.
Klokken (1462) en eene in 1635 gegoten door Michael Burgerhuys.
3. De NED. HERV. NIEUWE KERK, ter plaatse van de in 1842 afgebroken St. Lieven
Munster, in 1848 gebouwd in neoklassieke stijl met voor en achter portiek met vier
Dorische kolommen en groot driehoekig fronton. Bordes van acht treden. Zes traveeën
diep. De kerk bezit:
Orgel (1848) van Kam en van der Meulen te Rotterdam.
Uit de afgebroken kerk overgebrachte zerken, waaronder twee met kelk (XVI),
een met schip (XVII) en enkele met gildeen huismerken (XVII en XVIII). De meeste
zerken zijn bedekt (Zie P.D. de Vos, zerken en grafschriften der voorm. St. Lieven
Munsterkerk, 1911).
Twee modellen voor herbouw als kruiskerk en als koepelkerk (XIX b).
4. LUTHERSCHE KERK, Gat van West Noord Westen. Als Schotsche kerk gebouwd
in 1713, in 1743 van eene galerij voorzien en sinds 1755 vergroot en in gebruik bij
de Lutherschen. Eenvoudig baksteenen gebouw met twee zwanen op de vorsten.
Hardsteenen poort met opschrift (tekst), jaartal 1755 en sluitsteen en in den zijmuur
een steen met opschrift (1755). De kerk bezit:
Eenvoudigen preekstoel (1756) met koperen lezenaar.
Orgel (1778) met snijwerk (drie beelden).
Koperen kroon (XVIII c).
Twee zilveren bekers (XVIII c). Keur: Middelburg.
Twee zilveren borden (1845).
Zilveren wijnkan (± 1815) door Diemont te Amsterdam.
Zilveren doopbekken (XVIII c). Keur: Middelburg.
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5. De R.K. ST. WILLEBRORDUSKERK, Hooge Molenstraat (1768). De kerk bezit:
Hardsteenen fonteintje (Lod. XV) als wijwaterbakje.
Palmhouten corpus (XVII).
Portretten der pastoors Judocus de Man of Cardinaal (1706-1776), Jan Baptist
Muystert (1767 aet. 33) en C. Stolk (1840, door A.J. Wansing).
Zilveren gedreven monstrans met beeldje van den verrezen Christus (midden-XVII).
Keur: Haarlem.
Twee verguld-zilveren gedreven kelken (XVII B), waarvan een met keur:
Antwerpen, met moderne cuppa.
Verguld-zilveren gedreven ciborie (XVIII d).
Leuningstoel (XVIII d) en kast (XVII B) en in de pastorie schilderij: Maria
boodschap (± 1600) en twee schilderijen door S.G. Douwe (midden-XVII).
Een houten beeld van St. Christoffel (XVI b) bevindt zich thans in het
Bisschoppelijk museum te Haarlem.
6. De SYNAGOGE (1825, geheel verbouwd 1888 en opgeheven 1920), bezit:
Houten betimmering van de Arke (Hechal) (XVII d) met twee kolommen en
driehoekig fronton.
Twee zilveren leeswijzers (± 1820).
Twee koperen kandelaars (XVII c).

f. Gebouwen voor liefdadigheid en onderwijs.
1. BURGERWEESHUIS, Zuidzijde van het kerkhof. Tuitgevel met pilasters (XVII d),
gecement; steen met stadswapen. Achtergevel (± 1740), waarin een gevelsteen is
geplaatst uit 1596. Sinds 1863 ingericht tot Weeshuis.
Inwendig: Regentenkamer met goudleer en eenvoudige lambris, marmeren
schoorsteenmantel met gesneden mantel en
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schoorsteenstuk (A. Schouman?), rijk gesneden buffetdeuren (alles ± 1740). Rocaille
spiegel. Gesneden trapleuning en portiek op bovengang (XVIII), kelder met tongewelf.
Het weeshuis bezit:
Stilleven door A.S. Coorte (1688).
Twee riviergezichten en door A. van Anthonissen (XVII c), in 1917 gerestaureerd
door D. de Wild.
Regentenstuk en regentessenstuk door C. van der Marck (1719).
Beleg van Zierikzee (XVI B).
Gezicht op Zierikzee (XVII).
Salomon en de koningin van Saba (XVII A).
IJsvermaak door Corn. Beelt te Middelburg(?) (XVII B).
Landschap met gaaischieten.
Portret van twee kinderen (1625).
Schilderij, darinkdelven, copie (XVIII).
Twee tinnen kannen (XVI) en verschillende tinnen borden en Schotels (XVIII).
Koperen kandelaar (XVII B).
Een portret van de eerste regentes, Elisabeth van Hertsbeke, 1573-1653, bevindt
zich bij Jhr. J.W.C. de Jonge van Ellemeet te Deventer.
2. R.K. LIEFDEGESTICHT, Oude Haven N. zijde. Moderne voorgevel, trapgevel (XVI
A) aan de achterzijde van gele baksteen met figuren in roode baksteen. Draagsteenen
en eenvoudige sleutelstukken (XVI A). Inwendig: Houten schouw met twee groote
figuren, twee wapens en veel snijwerk (XVII c), acht gesneden gangdeuren (XVIII
B) en stucwerk (XVIII B), zandsteenen tuinpoortje in de Mosselstraat (midden-XVII)
met kopje en hoofdgestel, afkomstig van den Lombard. Het gesticht bezit:
Tabernakel, de voorzijde opgelegd met schildpad en de zijden ingelegd met ivoor,
met zilveren gedreven plaat in het
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deurtje (XVII c). Hierbij een bovenstuk (deels ± 1650, deels modern), afkomstig uit
eene huiskapel te Kerkwerve.
Schilderijtje: Golgotha (± 1700).

g. Particuliere gebouwen.
A. Gothisch.
1. Meelstraat B 12. Hooge trapgevel (XV B) van onderen van bergsteen, de top van
reuzenmoppen met zandsteenen hoekblokken. Sousterrain, waarboven begane grond
met twee (vroeger kruis)kozijnen en deur met geprofileerde spitsbogen en
terugliggende velden, waarin traceering; in het boogveld boven het middenraam
overblijfsels van een figuur. Eerste verdieping met boven elk kozijn twee spitsbogen,
samenkomende op draagsteentjes en kopjes in den top van de boogspitsen. Over den
geheelen top teruggemetseld veld met grooten spitsboog met eenvoudige traceering.
Hierin thans een kruiskozijn tusschen twee dichtgemetselde smalle vensters met
ontlastingsbogen en in de traceering van den grooten boog een venster met
ontlastingsboog en een topvenstertje. De verdiepingen zijn door waterlijsten
gescheiden.
In de boogvelden boven de kozijnen van den beganen grond twee later ingebrachte
sierankers (XVI c).
Achtergevel aan de Poststraat gemoderniseerd en gepleisterd. In de tweede
verdieping dubbele spitsbogen boven de (gedichte) vensters.
2. Meelstraat B 368. Laat-gothische gevel (XVI c) van baksteen met zandsteenen
banden, eerste verdieping met kruiskozijn (overigens vensters XVIII),
ontlastingsbogen boven de vensters, gesneden puibalk, mooie ankers. Thans afgedekt
met rechte rollaag.
3. Oude Haven Nz. A 353. Dubbele gevel (XVI c/d), links topgevel met waterlijsten
en ankers (XVI d), rechts
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vensters met Dordtsche togen op geprofileerde pilasters en kapiteeltjes, op kopjes
als draagsteentjes. Geprofileerde waterlijst, twee kruiskozijnen met hangen en zes
ankers. In den gevel een doorgang (Mosselpoort).
4. Beddeweeg B 208. Fragment van een laat-gothischen gevel van baksteen met
zandsteenen banden (XVI B). Balken met balksleutels.
5. St. Domusstraat, hoek Vischslop D 398. Fragment (XVI d). Eerste verdieping
met drie blindbogen met lisenen; in een hiervan een modern venster. In het achterhuis
vier ankers. Onderpui modern.
6. De Mol A 312. Bergsteenen trapgevel (XVI B) met overhoeksche hoek- en
toppilasters op geprofileerde draagsteenen, waterlijst, zes ankers. Onderpui modern.
B. Renaissance.
Behalve tallooze eenvoudige trap- en topgevels (XVII en XVIII) vindt men:
1. Noordzijde van het Kerkhof B 424, vroeger Ambachtschool. Trapgevel (± 1600)
met zandsteenen banden en hoekblokken, waterlijsten en fragment van een beeld op
den top. Achtergevel met anker. Ramen modern.
Gang met versierde balkneuten en balkspijkers. Boven-achter kamer met
kinderbalken, versierde sleutelstukken en draagsteenen.
2. Meelstraat B 72. Smalle trapgevel (XVII a) met toppilaster in roode en gele
baksteen, met zandsteenen dekstukken en waterlijst. Eerste verdieping met dubbelen
geprofileerden boog, waaronder later (XVII d) aangebracht een gekoppeld drielicht
en pakhuisdeur, tweede verdieping met kruiskozijn, waarboven een blindboog met
metselmozaïek.
3. Hoofdpoortstraat C 597. Tuit-, vroeger trapgevel (XVIIa)
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in roode en gele baksteen met drielobbigen ontlastingsboog. Ankers. Onderpui
modern.
4. St. Domusstraat D 248. Groote trapgevel (XVII a) met banden in zandsteen,
blindarcaden en mooie ankers. Onderpui modern.
5. Venkelstraat D 189. Trapgevel (XVII a) met overhoekschen toppilaster. Sterren
in het metselwerk. Latere houten onderpui (XVIII A).
6. Balie B 486. Trapgevel (XVII b) met tandlijst en waterlijst, ankers.
7. Balie B 487. Trapgevel (XVII b) met toppilaster, uitgemetselde ontlastingsbogen
op draagsteentjes.
8. Balie B 488. Trapgevel (XVII b) met tandlijst, spoor van drielobbigen
ontlastingsboog met topversiering, ankers.
9. Fontein C 346. Trapgevel (XVII b) met overhoekschen toppilaster op gemetselde
console, tandlijst. Gevelsteen (verweerd opschrift).
10. Gat van West Noord West C 489. Gevel (XVII b) in gele baksteen met
hoeklijsten en figuren in roode baksteen, tandlijst van rondgeslepen steentjes, toog
met metselmozaïek.
11. 's-Gravenstraat B 312. Trapgevel (XVII b) met overhoekschen toppilaster,
dubbelen ontlastingsboog en ankers.
12. Hoofdpoortstraat C 607. Trapgevel (XVII b) met banden door den gevel,
ankers. Vensters modern.
13. Korte St. Janstraat C 115. Gevel (XVII b) met uitgemetselde togen, kruiskozijn
en ankers. Onderpui modern.
14. Lange Janstraat C 241. Trapgevel met tandlijst (XVIIb). Houten onderpui, stal
(XVIII A).
15. Lange Janstraat C 233. Trapgevel (XVII b) met overhoekschen toppilaster,
tandlijst.
16. Lange Nobelstraat A 6. Trapgevel (XVII b) in gele en roode baksteen, met
vlakken toog, ankers.
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17. Nieuwe Boogerdstraat C 135. Trapgevel (XVII b) met tandlijst met rondgeslepen
steentjes, ankers.
18. Nieuwe Boogerdstraat C 156. Trapgevel (XVII b) met toppilaster, in gele en
roode baksteen, geprofileerde togen en eenvoudig metselmozaïek.
19. Nieuwe Haven D 14. Trapgevel (XVII b) met toppilaster op console.
20. Pieterseliestraat C 377. Tuitgevel (XVII b) in gele en roode baksteen, tandlijst,
ankers.
21. Schuttershofstraat C 459 en 460. Trapgevels (XVII b) in gele en roode baksteen.
Tandlijst, ankers.
22. Schuttershofstraat C 461. Rijzige trapgevel (XVII b) met toppilaster. Anker.
23. Venkelstraat D 148. Tuitgevel (XVII b) met tandlijst en rozetten in metselsteen.
Geprofileerde toog, ankers.
24. Weststraat C 8. Trapgevel (XVII b) met geprofileerde dekstukken, ankers.
25. Wevershoek C 55. Trapgevel (XVII b) met figuren in roode en gele baksteen,
toppilaster.
26. Lammermarkt B 324. Trapgevel (XVII A) in gele en roode baksteen. Tandlijst,
ankers.
27. Lange Nobelstraat A 14. Trapgevel (XVII A). Tandlijst.
28. Minnebroedersstraat B 339. Trapgevel (XVIIA).Tandlijst.
29. Minnebroedersstraat B 340. Trapgevel (XVII A) met toppilaster op draagsteen.
Tandlijst. Geprofileerde puibalk.
30. Ravenstraat C 413. Trapgevel (XVII A) met toppilaster. Tandlijst, ankers.
31. Ravenstraat C 416. Trapgevel (XVII A) met ontlastingsboog.
32. Verre Nieuwstraat B 117. Smalle trapgevel (XVII A) (een raam breed).
Tandlijst, anker.
33. Verre Nieuwstraat B 201. Tuitgevel (XVII A) in gele en roode baksteen.
Ontlastingsboog en ankers.
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34. Breestraat C 301. Trapgevel (midden-XVII) in gele en roode baksteen, tandlijst.
35. Meelstraat B 417. Tuitgevel (midden-XVII) met dubbel gezwenkte rollaag.
Tudorboog boven de eerste verdieping.
36. Vischslop D 389. Tuitgevel (1661) met banden, kruiskozijn met ontlastingsboog
en kopje. In het fries festoen en steen met jaartal. Goede ankers. Gerestaureerd.
Onderpui modern.
37. Breestraat C 307a. Trapgevel (XVII c). Ankers.
38. St. Domusstraat D 263. Dubbel pand (XVII c): a. Rijzige trapgevel met
draagsteentje (engel) onder den top, geprofileerde afdekkingen der trappers, waterlijst
en b. tuitgevel in gele baksteen met raamomlijstingen in roode baksteen; in een toog
op de eerste verdieping reliefsteen.
39. Hoofdpoortstraat C 296. Topgevel (XVII c) met toppilaster, ontlastingsbogen,
ankers. Onderpui modern.
40. Venkelstraat D 154. Trapgevel (XVII c) met toppilaster.
41. Venkelstraat D 166. Trapgevel (XVII c) met toppilaster en overhoekschen top.
42. Bagijnenstraat C 544. Trapgevel (XVII B) met overhoekschen toppilaster.
Tandlijst.
43. Breestraat C 298a. Rijzige trapgevel (XVII B) met twee gedichte oeils de
boeuf.
44. St. Domusstraat C 126. Gevel (XVII B) met banden, ankers.
45. St. Domusstraat D 346. Hooge zijtrapgevel (XVII B), ankers.
46. Hoofdpoortstraat C 597. Trapgevel (XVII B) met ontlastingsbogen, toppilaster.
47. Korte St. Janstraat C 112. Trapgevel (XVII B) met geprofileerde dekstukken.
48. Krepelstraat C 183. Trapgevel (XVII B) met tandlijst.
49. Nieuwe Boogerdstraat C 159. Trapgevel (XVII B) met driehoekig fronton,
ankers.
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50. Oude Haven ZZ. D 484. Trapgevel (XVII B), ankers.
51. Bagijnenstraat C 549. Trapgevel (XVII c) met toppilaster.
52. Nieuwe Boogerdstraat C 157. Slanke trapgevel (XVII d) met gebogen fronton
en geprofileerde dekstukken.
53. Lange Nobelstraat A 13. Tuitgevel (XVIII A). Onderpui modern.
54. Nieuwe Boogerdstraat D 233. Tuitgevel (XVIII b) met gebogen fronton.
55. Nieuwe Boogerdstraat D 221. Trapgevel (XVIII c) met aanbouw met gezwenkte
rollaag.
56. Oude Haven Zz. D 485. Tuitgevel (XVIII b) met gegolfd fronton. Eenvoudige
deur.
C. Pilastertype.
1. Oude Haven Nz. A 328. Trapgevel (1658) van drie trappen met gebogen fronton,
waarop een pot en vleugelstukken met festoenen en dolfijnen. In de dammen
gemetselde pilasters met Ionische kapiteelen en basementen, waaronder op de hoeken
blanke schilden en in het midden een gevelsteen (zwaan). In de borstweringen
cartouches met jaartal. Op de tweede verdieping in de borstweringen
vruchtenfestoenen en in den top oeil de boeuf en festoen onder den top. De
verdiepingen zijn gescheiden door geprofileerde waterlijsten. Op de eerste verdieping
ramen met rechte strekken met sluitsteen met kopje. Onderpui modern (1910).
2. Poststraat C 94 (1663). Pilasters in de dammen met basement en Toskaansch
kapiteel, puibalk met kroonlijst.
3. Poststraat C 97 (XVII c). Kroonlijst en pilasters in de dammen met basementen
en Ionische kapiteelen.
D. Lodewijkgevels.
1. Appelmarkt D 365. Geprofileerde kroonlijst (± 1700). Hijschbalk, ankers.
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2. Oude Haven Zz. D 407. Hardsteenen gevel (XVIII c) met versierde plint en
borstweringen. Kroonlijst met Rococo consoles. Versierde travee met deur en kalf.
3. Appelmarkt D 370. Kroonlijst (1747) en eenvoudig versierde travee.
4. Oude Haven Zz. D 381. Hardsteenen gevel (XVIII c) met eene zeer eenvoudig
versierde travee. Plint met wijnkoopersattributen boven den kelderingang en met een
vat en wijntrossen onder een benedenraam.
5. Oude Haven Nz. A 376. Hardsteenen gevel (XVIII c) met kleine versieringen
in de borstweringen. Afzonderlijke hardsteenen deurpoort met deur en kalf. Thans
Registratie- en Hypotheekkantoor.
6. Oude Haven Zz. D 438. Hardsteenen gevel (XVIII c) met kroonlijst en consoles.
Travee met Rococo versiering over de eerste en de tweede verdieping, versierde deur
en plint.
7. Oude Haven Zz. D 499. Op zijde doorloopende kroonlijst (XVIII c) met consoles
en snijwerk. Travee met rijk bewerkte versiering over de eerste en de tweede
verdieping. Versierde penanten. Riik gesneden deur, overgang Lod. XIV en Lod.
XV, kalf en bovenlicht.
8. St. Janstraat D 347. Hardsteenen onderpui met festoenen Lod. XVI (XVIII d).
9. Oude Haven Nz. A 345. Kroonlijst (XVIII d) met consoles. Hardsteenen plint,
deuromlijsting, deur en bovenlicht.
10. Oude Haven Nz. A 418. Kroonlijst (1788) met consoles. Versierde
middentravee en hardsteenen plint. Gesneden deur met kalf en bovenlicht.
Koepelkamer met gesneden raamzwikken.
11. Poststraat C 95. Hardsteenen gevel (XVIII d) met versierde raamomlijstingen
en plint met Lod. XVI festoen.
12. Oude Haven Nz. A 344. Dubbele gevel (1827/1828) met versierde middentravee
en hardsteenen bekroningen boven
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de vensters (festoenen). Deur met klopper en bovenlicht. Stoeppalen en hek (sinds
1867 Arrondissementsrechtbank).
E. Pakhuizen.
1. Meelstraat B 71. Trapgevel (XVII a) van roode baksteen met zandsteenen banden,
met later ingebrachten breeden ontlastingsboog over de geheele eerste verdieping
en kruiskozijn (XVIII). Pui XVIII. In den top een opnieuw geplaatst kruiskozijn,
waarboven een uitgemetselde ontlastingsboog met straalsgewijs gemetselde vulling.
2. Karsteil D 295. Breede trapgevel (1636), pakhuis met opschriftsteen en steen
met jaartal.
3. Nieuwe Haven D 140. Pakhuis (XVII b) met waterlijst, ankers.
4. Schuttershofstraat C 453. Dubbele pakhuisgevel (XVII b) van gele en roode
baksteen, tandlijst, blind-arcade met metselmozaïek, lijnen en figuren in roode
baksteen, ankers.
5. Vischslop D 394. Gevelfragment, pakhuisgevel (XVII b). Houten onderpui met
uitgeschulpt kalf, geprofileerden balk, waterlijst en hoekblokken, gekoppeld
bovenlicht met twee togen, waarin kopjes en sluitsteenen.
6. Krepelstraat C 188. Trapgevel (XVII B), pakhuis, met geprofileerde dekstukken.
Vensters gewijzigd.
F. Molens, hoefstallen.
1. Molen DE HAAS aan het Blauwe bolwerk. Steen met opschrift (1727).
2. Lammermarkt z.n., hoefstal (XVII) met houten overkapping (XVIII).
3. Watermolen A 37. Hoefstal (XVII).
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G. Poortjes.
1. Oude Haven Zz. D 410. Houten poortje met snijwerk (1639). Opgeklampte deur
met geprofileerde strooken en zichtbare spijkerkoppen.
2. Oude Haven Nz. A 326. Vrijpoortje (1643).
3. Oude Haven. Poortje (1651). Zie: e 2.
4. St. Domusstraat over C 132. Steenen tuinpoortje (XVII c) met kopje als
sluitsteen. In de zwikken rozetten. Geprofileerde lijst.
5. Melkmarkt 352/3. Zandsteenen poortje (XVII) met gebogen fronton en wapen.
(Achteruitgang van het Raadhuis).
6. Maarstraat 383/4. Poortje (1749) met geprofileerden Tudorboog van geslepen
steen. Steen met jaartal. Gildeproef.
7. Beddeweeg. Dergelijk poortje (1761). Gildeproef.
8. Venkelstraat D 181. Dergelijk poortje (midden-XVIII), waarin geplaatst eene
cartouche met kopje (XVII c).
Het houten tuinpoortje (midden-XVII) vroeger Korte Groendal, is overgebracht
naar Het Anker te Haamstede.
H. Details van buitenarchitectuur (zie ook Raadhuis).
1. Verre Nieuwstraat B 199 (XVII A). Houten onderpui. Met gekoppeld deur- en
raamkozijn, uitgekraagd op consoles.
2. Oude Haven Zz. D 410. Gebeeldhouwde puibalk (1639), drie steenen: eenhoorn
en jaartal. Zie: poortjes.
3. Oude Haven Zz. D 470. Hardsteenen plint, deur met knop, deurkalf en zijlichten
met gesmeed ijzeren traliewerk (XVIII c). Bovenstuk gecement.
4. Kruiskozijnen: Korte St. Janstraat D 353 (XVII A) en Lange St. Janstraat C 265
(XVII A), Schuttershofstraat C 447 (XVII B), Venkelstraat D 173 (XVII B) en St.
Domusstraat C 128 (± 1700).
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5. Oude Haven Nz. A 342. Gesneden raamstijlen (XVIII d) en 344 (1828).
6. Meelstraat B 62 (XVIII b). Deurkozijn met groot bovenlicht en geprofileerd
uitgeschulpt kalf.
7. Oude Haven Zz. D 499 en D 471. Deur (XVIII A) met bronzen slotplaat (dolfijn)
(XVII B).
8. Hoofdpoortstraat C 612. Deur Lod. XIV (XVIII b).
9. Poststraat C 96. Deur Lod. XIV (XVIII a).
10. Nieuwe Boogerdstraat D 213. Deur Lod. XIV met vaas (XVIII b).
11. Nieuwe Boogerdstraat D 221. Deur met knop (XVIII c).
12. Oude Haven Zz. D 416. Deur (XVIII d).
13. Oude Haven Nz. A 325. Deur Lod. XVI en stoephek (XVIII d).
14: Weststraat C 7. Deur en deurknop (XVII A), gesneden rozet in de vulling.
15. Oude Haven Zz. D 373. Deur en gesneden raamstijlen (1825).
16. Oude Haven Nz. A 335. Stoepbank. (XVIII).
I. Gevelsteenen.
Oude Haven Nz. A 338 (in den in 1917 nieuw opgetrokken gevel zijn herplaatst drie
maskarons en kopjes (1617)); Oude Haven D 410 (de Eenhoorn, 1639); Oude Haven
Zz. D 380 (Azijnvat, 1641); Oude Haven Nz. A 335 (spreuk, 1656); St. Domusstraat
C 123 (Drie boeken, 1664, de steen is thans uitgebroken, doch berust nog bij den
eigenaar van het huis); Oude Haven Zz. D 468 (spreuk, 1758). Zie ook d. 4, f. 1, g.
B. 9 en c. 1.; molens.
J. Ankers (XVI d): Vischslop hoek St. Domusstraat D 392; Korte Groendal D 449;
De Mol A 309 (vorkankers) en Oude Haven Nz. A 329 en 353; - (XVII A): St.
Domusstraat C 132,
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134, D 250, 253, 299 en 324; 's-Gravenstraat B 300; St. Jacobstraat D 422, 424, 425,
427, 428, 429 en 430; Hoofdpoortstraat C 575, 586 en 591; Korte St. Janstraat D
353; Krepelstraat C 280; Lange Groendal; Lange St. Janstraat C 240, 252 en 256;
Meelstraat B 63 (zijgevel), 76, 78, 416 en Nz. kerkhof naast de oude Ambachtsschool;
Nieuwe Boogerdstraat D 169; Nieuwe Haven D 4, 6, 10, 15, 16 en 32; buiten N.
Havenpoort A 456; Pieterseliestraat C 378, 381 en 382; Poststraat B 38, 39, C 71 en
91; Venkelstraat D 156 en 158 en Wevershoek C 50, 54, 56, 58 en 65. - (XVII b):
Balie 487b en Hoeltje A 46. - (XVII B): Appelmarkt D 365; St. Domusstraat D 344;
Hoofdpoortstraat C 579, 584, 593, 594, 595, 596, 598 en 613; Lammermarkt naast
B 257; Lange Groendal D 92; Lange St. Janstraat C 235 en hoek St. Domusstraat;
Lange Nobelstraat A 7, 9 en 165. Minnebroedersstraat B 330; Nieuwe Boogerdstraat
C 158 en D 223; Nieuwe Haven D 136; Oude Haven Nz. A 329, 334, 340, 341 en
371 (zijgevel) en Zz. D 484; Poststraat B 38; Ravenstraat C 415, 421, 429, 431;
Schuttershofstraat C 439; Venkelstraat D 161 (ook nettenhaken: 191 en 192). - (XVII
c): Hoofdpoortstraat C 296. - (± 1700): Varremarkt B 464; Bagijnenstraat C 551; St.
Domusstraat D 343; en Gat van West Noord West C 486 en 487; Krepelstraat C 280
en 372; Ravenstraat C 407, 409, 410, 412, 414, 417, 418, 480 en 484;
Schuttershofstraat C 448, 455, 466 en 469. Jaarankers: Oude Haven Zz. D 498 (1588);
Manhuis C 79 (1611) en Karsteil D 297 (1743).
Zie ook: g A 1, 2, 3 en 6; B 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
30, 32, 33, 36, 37, 39, 44 en 50; D 1 en E 3 en 4.
K. Binnenarchitectuur.
1. Appelmarkt D 366. Vierkante toren met steenen spiltrap en ribgewelven met
rozetten. Kopjes en wapens (XV B).
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2. Oude Haven Zz. D 490. Sleutelstukken (XVI a).
3. Oude Haven Nz. A 329 (thans ingekorte) vierkante traptoren met houten spiltrap
(XVI B), pijpdeuren, moer- en kinderbalken.
4. Oude Haven Nz. A 335. Gang met houten tongewelf (XVII B). Kamer met
stucwerk (± 1730).
5. Oude Haven Nz. A 345. Gang met stucwerk (XVIII a). Schoorsteenmantel en
Lod. XV stuc plafond (midden-XVIII), Lod. XV gangdeuren. Schoorsteenboezem
Lod. XIV met daarop aangebracht snijwerk (XVIII d) en dessus de porte (XVIII d).
6. Poststraat C 108. Gesneden gangdeur en vaas (XVIII b).
7. Oude Haven Nz. A 418, Trapleuning (1788).
8. Oude Haven Nz. A 344 (thans rechtbank). Gesneden trapleuning (± 1828). Gang
met stuc, empire. Schoorsteen met geschilderde Minerva (XVIII d). Raadkamer en
audientiezaal, elk met stuc plafond, marmeren schoorsteenmantel en gesneden deur.
Oorspronkelijk behang en enkele stoelen.
9. Oude Haven Zz. D 373. Winkelkasten (1824).
Zie ook b 3, 4; d 1, 2; f 1, 2; g B 1.
Een buffet van schelpen door Dr. Job. Baster (vóór 1775) is thans in de verzameling
van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg en twee gesneden tafereelen (± 1500)
uit een huis in Zierikzee bevinden zich in het Nederlandsch museum te Amsterdam
(nos. 194 en 195).
h. Het museum in het Raadhuis bevat o.a.:
Kastje (XVII), twee kasten (1652 en XVII d).
Groote kast met paneelwerk (XVII).
Kast vervaardigd uit fragmenten eener betimmering (XVII) en ingevoegde paneelen
met wapen van de Huybert (± 1540).
Twee muurkastjes (XVII).
Verzameling plaatselijke oudheden.
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Aardewerk en porcelein (XIV-XVIII).
Gevelfragmenten, ankers.
Gevelsteenen (1656 van 't Hert, Nieuwe Boogerdstraat), cartouche (1664) met
opschrift, steen (1680).
Twee steenen pinakels van de Gasthuiskerk (midden-XVII).
Houten wapen van de brug aan de Oost Haven (1807).
Steenen medaillon met buste van Karel V uit den top van het raadhuis (1554).
Houten kroonlijst van een huis aan de Appelmarkt (1726).
Houten deuren (XVII) en console (XVII b).
Steenen schoorsteenwang (± 1600).
Schildpadden haarkam (XVII A), costumes, Schouwensch kapje, een hoed, een
taschje (± 1700).
Drie helmen uit den Spaanschen tijd (XVI B).
Zegelstempels (vóór 1422, koper, ad causas; vóór 1426, brons, Zierikzee; koper
XIV). Zilveren cachet Schouwen (1622), Zierikzee, weeskamer en secretarie, koper
(± 1800), gemeentebestuur (XIX a) onder Lod. Napoleon.
Beulszwaard (midden-XVI, Neurenberg).
Bode-insigne (1773).
Zilveren drinkschaal (1580) met wapen (gehalveerd Zierikzee en Duiveland) en
inschriften (1580 en 1674). Keuren: Zierikzee, G en klaverblad.
Verguld zilveren sleutel, aangeboden aan Lodewijk Napoleon (1809).
Glazen bokaal van het Chirurgijnsgilde, gegraveerd (XVIII d) en vier gegraveerde
bokalen (XVIII).
Schildjes, waarschijnlijk van een schuttersgilde (1671-1729).
Geschilderde proef van het St. Lucasgilde (XVIII).
Wijnproevers-schaaltje, gedreven met gegraveerd stadswapen (XVIII B).
Zilveren meevaatje met ketting en half vaatje met steel (XVIII B).
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Meesteker (XVIII), meevatenstempel (XVI B).
Noodmunten en penningen.
Schamppaal met twee figuren (XVI B).
Steen met opschrift van de Sas (1725, afgebroken 1899).
Scheepsmodel (1627, gerestaureerd in 1766 en in 1900) en modellen, waaronder
een deel van het orgel in den St. Lieven Munster (1768/70), den raadhuistoren (XVIII),
bruggen, kraan, sluis, weverij, pomp (alles XIX A). Kapplan voor eene kruiskerk
(XIX b).
Uurwerk van de Gasthuiskerk (XVII); half-uursklok (1464).
Wijzerbord van de Munster-kerk, met gothische cijfers, opgeschilderd in 1801.
Kistje met ijzeren beslag (± 1500).
Koperen vijzel (1644).
Rouwbord van Mogge Pous (1768) uit St. Lieven Munster en rouwbord van baron
von Dopff (1827, uit Duitschland).
Portretten zonder kunstwaarde van plaatselijke grootheden (XVIII).
Gezicht op de stad vóór 1530 (XVI a) op paneel.
Schilderij: darinkdelven, op paneel (XVI B).
Portret van Pieter Mogge (1723) en een jonger portret.
Sepiateekening van het klooster Sion in Noordgouwe (1434-1572) naar een XVIde
eeuwsch schilderij, door A. van (der) Maersse.
Kaarten naar Hattinga.
Plattegrond van de riolen (1680).
Kaart van Schouwen in 1540, als in de Kamer van het Land van Schouwen, copie
door Hattinga.
Gegraveerde prent van het ontwerp voor de spits van den St. Lieven Munster-toren
met adres van A.v.d. Willigen.
Boerenbedrieger, pennewerk (1722) door F. der Kinderen uit Sassenheim.
Veldstuk met gegraveerd stadswapen (XVIII).
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Scheepsanker, opgevischt in de Roompot (XVI C).
Eskimo in cano (XVIII?).
Een steenen doodkist uit Schouwen wordt bewaard in de verzameling van het
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg en een gedreven zilveren beker van het
kuipersgilde (1672, keuren: H Z en loopend hert) is in het bezit van den Heer J.A.
Frederiks te 's-Gravenhage.

Zonnemaire.
g. 1. A 41. Breede trapgevel (XVII b) van gele baksteen met lijnen in roode baksteen.
Benedenverdieping met togen boven de gewijzigde vensters. Ankers, steen met
wapen.
2. A 6. Trapgevel (1637) met vlechtingen. Ankers.
3. Aan den dijk. Jaarankers (1730).
4. A 3. Jaarankers (1786).

Zoutelande.
c. DORPSPUT, rond, van natuursteen (XVI?).
VLUCHTHEUVEL, halfweg Westkapelle.
e. De NED. HERV. KERK (H. Willebrordus) is een baksteenen gebouw (XV B),
bestaande uit een schip van vier traveeën met spitsboogvensters en steunbeeren en
een westtoren van twee geledingen met lage vierkante spits, hersteld 1832. Koor
verdwenen en consistorie aangebouwd in 1906. Portaal tegen de travee ten Z. van
den toren (XVII A).
De kerk, behalve den toren, is geheel gepleisterd.
Toren van twee geledingen. In de eerste geleding een spitsboognis met
driepasvulling (waaronder later aangebrachte deur en terzijde vensters) en hierboven
een spitsboognis met twee smalle spitsbogig gesloten lichtspleten en daarboven een
rond venster; in de tweede geleding een spitsboognis met twee spitsbogig gesloten
en met driepassen versierde galmgaten en daar-
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boven een ronde nis met vierpasvulling. De toren is gedeeltelijk ingebouwd en
versterkt door steunbeeren op de hoeken.
In de kerk in den noordmuur kolommen met bladkapiteelen, die wijzen op een
verdwenen gewelfden noordbeuk. De kerk is thans door een vlakke zoldering gedekt.
In den toren een dubbel kruisgewelf met vlakke ribben en spaarnissen met
driepasvulling. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b) met eenvoudigen doopbekkenhouder (XVIII).
Op het kerkhof: uitgesleten gegraveerde zerk (1480) met mansfiguur (Adriaen
Pier Henmessen (?)), zerk met gegraveerden engel met wapenschild en vier
kwartierwapens in de hoeken (1509) en priesterzerk met gegraveerden kelk (1519).
Twee koperen kronen, tweemaal zes- en tweemaal acht-lichts (XVIII).
Vier bekers, twee kannen, twee borden en een schotel van tin (XVIII B).
Klok, in 1662 gegoten door Johannes Burgerhuys.
Een steenen wijwaterbak (XIV), gevonden op de hofstee Groot Werendijk, bevindt
zich in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (no. 142).
g. 1. HOEVE St. Janshof aan den weg naar Meliskerke. Ankers (1668).

Zuiddorpe.
e. De R.K. KERK (O.L. Vr. Hemelvaart), een modern gebouw, bezit:
Eikenhouten preekstoel (1637), zeskant met gesneden zuilen met ranken, en nisjes
met de evangelisten. Gesneden leuningen (fragmenten 1637, met toevoegsels XVIII).
Verguld-zilveren monstrans op kandelaarvoet (XVIII d), Keuren: V in een hoefijzer
en harp (?).
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Zes groote zilveren kandelaars (XVIII c).
Ebbenhouten crucifix met ivoren corpus (XVIII), op modernen voet.
Vijf zilveren kroontjes voor beelden (XVIII c).
Twee zilveren ampullen (XVIII d).
Drie koperen collectebakjes (waarvan een midden-XVIII en een met ingekrast
jaartal 1746).
Op het kerkhof fragment van een zerk met gegraveerd beeld (1524).
Tombe van Jan van Ghistelles (1432), zie Kloosterzande (gem. Hontenisse).
g. Hekposten met twee zandsteenen wapenleeuwen (XVII) van het vroegere kasteel
der Heeren van Ghistelle (beschadigd).
2. Houten MOLEN (XVIII).

Zuidzande.
e. De NED. HERV. KERK (1659) is een baksteenen zaalkerk van vijf traveeën met open
vierkant houten torentje op de kerk en eene aangebouwde consistoriekamer. Vensters
met spitsbogen. Inwendig: vlakke zoldering. De kerk bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVII c) op voet (XVIII).
Kleine koperen kroon, zes-lichts (XVII B).
Klok, in 1659 gegoten door Johannes Burgerhuys.
g. 1. M 65. Jaarankers (166..), M 131 (1696), M 100 ((16)97), M 137 (0755), M 112
(1778) en M 101 (1786). In M 133/134 eenvoudige sierankers (± 1700).
2. Achtkante steenen MOLEN (1765) met gevelsteen, waarop een wapen.
Bij de splitsing van de wegen naar Sluis en Retranchement HOEVE met jaarankers
(1698).
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Toevoegsels en verbeteringen.
ARNEMUIDEN (KLEVERSKERKE). Blz. 12, 13e regel v.o. bij te voegen: Een gevelsteen
(XVIII) met het wapen van Dantzig, afkomstig uit een huis alhier, is in bezit van
Mej. Ochs te Veere.
GOES. Blz. 40, 12e r.v.o. F.C.G. Rothuizen, lees F.G.C. Rothuizen.
Blz. 45, 5e r.v.o. zerk (1516), bij te voegen: van ridder Jan van
Oostende-Hoedekenskerke.
BIZ. 46, 6e r.v.b. bij te voegen: In 1921 zijn wederom muurschilderingen
blootgelegd.
Blz. 48, 13e r.v.b., bij te voegen: Twee schilderijen (XIVa), vleugels van een
drieluik (de Mannaregen en Melchisedech bij Abraham) zijn thans in het Rijksmuseum
te Amsterdam (cat. 53 en 54).
Blz. 56. GRAUW EN LANGENDIJK, lees: GRAUW EN LANGENDAM.
SINT MAARTENSDIJK. Blz. 110, 12e-19e r.v.b. te lezen als volgt: De NED. HERV.
KERK is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip (XVI a), koor (XV a),
sacristie (XV c), noordelijk bijkoor (1546) en half ingebouwden westtoren (XVI B).
Schip van zes traveeën, van de zijbeuken gescheiden door spitsbogen op hooge
kolommen met enkel bladkapiteel en achkant basement. Houten tongewelf in het
schip en halve tongewelven met gesneden koppen onder de geprofileerde ribben in
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de zijbeuken. Steunbeeren met bergsteenen hoekblokken. Koor (XV a) met 5/10
sluiting (enz.).
11e r.v.o. Sacristie (XV c). Bij te voegen: waarachter een regenbak. De zuidmuur
is opnieuw bekleed (enz.).
7e r.v.o.: Het noordelijk bijkoor (XV a) is hoog opgetrokken met een puntgevel
aan de oostzijde en door een hoogen spitsboog met het middenkoor verbonden; het
heeft de spanten in zicht. Baksteenen westgevel met drie smalle teruggemetselde
velden.
Blz. 111, 6de r.v.b. achter ‘Koepeltje’ bij te voegen: Achtkante traptoren. 5de r.v.
o. te lezen: Drie psalmborden aan den preekstoel, waarvan twee door C. Blom (1791)
en een door J. Blom (1808).
Blz. 112, 9e r.v.o. bij te voegen: Watermolen (1737).
Middelburg. Blz. 113, 3e r.v.o. bij te voegen: Van de Zuidelijke Dampoort (XV),
afgebroken in 1588, bevindt zich nog een fragment van een zijtoren achter het perceel
Dwarskaai G 105.
Blz. 114, 9e r.v.b. Onder c bijvoegen: 5. Bij de Stadsschuur een hardsteenen zuil
(1761) ter herdenking van den aanleg van het nieuwe Sas. Aan drie zijden opschriften
en aan de vierde zijde het wapen der stad. De zuil is door den steenhouwer Guillaume
Larrier als lantaarnpaal ontworpen naar eene teekening van den steenhouwer Hendrik
van Diest.
Blz. 123, 7e r.v.o. Fromantel en Clarke (XVIII d), lees (XVIII a).
Blz. 127, 2e r.v.b. bij te voegen: en twee met de wapens van Veth en de Vroe.
Blz. 134, 13e r.v.b. Bij te voegen: zandsteenen trap (XVI a); en onder j.: Oude
muren, kappen en balklagen; voorgevel gepleisterd.
Blz. 139, 7e r.v.o. bij te voegen: gerestaureerd door J.A. Frederiks.
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Blz. 149, 8e regel v.b. lees: keuren: Middelburg, X en?.
Blz. 156, 10e r.v.o. Marguerite, lees: Martine.
Blz. 169, 7e r.v.o.: Geeraards, lees: M.J. Geeraerts.
Blz. 174, 9e r.v.b. na No. 104 bij te voegen: 104a. Achtergevel van Abdij A. 49.
Kroonlijst (1762 en: Het roode hart). In de benedenkamer stucwerk.
Blz. 185, laatste regel, lees: twee schepen op de reede (1620, door A. van de Venne,
cat. 106).
OOST EN WEST SOUBURG. Blz. 198. Na 2en r.v.b. bij te voegen: Een afsluithek
(midden-XVIII), afkomstig van een huis aan den Vlissingschen weg, bevindt zich
thans voor het Kasteel Hoenloo te Olst (O.).
OOSTKAPELLE. Blz. 200. Laten voorafgaan: a. Karolingische begraafplaats aan
zee, tijdelijk zichtbaar geworden in 1921.
POORTVLIET. Blz. 208, 2e r.v.o. Aan A 150 laten voorafgaan: A 72 (1764), en na
A 34 enz. laten volgen: A. 271 (1790).
TOLEN. Blz. 234, 3e r.v.b. Bij te voegen: Deze pomp is in 1922 afgebroken.
VEERE. Blz. 246, 6e r.v.b. Fontein: 1551, lees: 1541, overdekt 1551.
Blz. 247, 8e r.v.b. 1599, lees: 1591-1594 en 8e r.v.o. Willem II, lees: Willem III.
Gezicht op Veere, lees: vermoedelijk op Doesburg.
Blz. 250, laatste regel, lees: welke 1614-1799 als Schotsche kerk en daarna sinds
1800 als Luthersche kerk dienst deed en in 1834 is afgebroken.
Blz. 253, No. 10 Markt, lees: Kade en voeg bij: 1738.
Blz. 254, 7e r.v.o. Myke, lees Myle, en 6e r.v.o. 1688, lees: 1609.
Blz. 255, zilveren bodestaven, lees: houten.
VLISSINGEN. Blz. 256, 6e r.v.b. Hoofd (XVI), lees: (1548).
Blz. 269, na 7en r.v.b. in te voegen: 8a Boschweg Z 174. BASKENSBURG.
Zandsteenen poortje (1639) met rondboog op
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Ionische pilasters, sluitsteen met: C(ornelis) L(ampsins) en wapen; architraaf met
twee maskarons en: ‘Fiat voluntas Dei’; fronton doorbroken door een groot
alliantiewapen (Lampsins en Boers) met schildhouders. Jaartal op een band op de
pilasters. Van het bijbehoorend huis staat nog slechts een onbelangrijk fragment.
Blz. 273. PRIP, lees PRIE.
Blz. 292, 14e r.v.o.: keur leeuw, lees: keuren: D, Z, en leeuw.
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Chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken.
Abdij.
(Zie ook kerken).
MIDDELBURG.
XIII,

Abtswoning, oude kapel; gebouwen, later
Admiraliteit, kelder Statenzaal.

XIIIB,

Balanspoort.

XVd,

Thans Rijks-archief, doorgang naar
kruisgang. 1509/'12, Blauw- of Gistpoort.

XVIa,

Kloostergang, Statenkamer.

XVIA,

Reefter, Statenkamer, kapittelzaal.

XVIB,

Burgpoort.

XVId,

Abtswoning (deels).

1679,

Poort bij de Statenkamer.

Begraafplaatsen.
Zeventiende eeuw:
1655,

Middelburg (Seraphimsche
gemeente).

1704,

Middelburg (Hoogduitsche Joden).

1589,

Grijpskerke (Wilhelmina's oord).

1614,

Groede (Catshoeve).

1618,

Borsele.

XVIIb,

Dreischor (de Blinkende Panhoeve).

1697,

Biggekerke (Groot Valkenisse).

Achttiende eeuw:

Boerenwoningen.
Zestiende eeuw:

Zeventiende eeuw:
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1698,

Zuidzande.

XVIIB,

Tolen.

1739,

Breskens.

XVIIIb,

Biggekerke.

1753,

Goes (Albertinahoeve).

1779,

Sint Joostland.

1782,

Hoofdplaat (de Sasput).

1798,

Oudelande.

XVIIId,

Goes ('t Hof Welgelegen).

Achttiende eeuw:

Bruggen en sluizen.
Achttiende eeuw:
1736,

Oud Vosmeer (sluis Hikkepolder).

1766,

Biervliet (sluis), Oud Vosmeer (sluis
Kijkuitpolder).

1783,

Zierikzee (Zuidwellebrug).

1849,

Poortvliet (sluis).

1616,

Middelburg (woning voor den
equipagemeester en smederij).

1671,

Middelburg (pakhuis).

1672,

Middelburg (pakhuis).

1711,

Middelburg (O.I. huis).

Negentiende eeuw:

Compagnie-gebouwen.
Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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Doelens.
Zestiende eeuw:
1582,

Middelburg (Sint Joris).

1594,

Middelburg (Sint Sebastiaan).

1607-1611,

Middelburg (kloveniers).

Zeventiende eeuw:

Gestichten van liefdadigheid.
Vijftiende eeuw:
XVA,

Goes (Gasthuis en XVII).

XVB,

Middelburg (Simpelhuis).
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Zestiende eeuw:
XVIA,

Zierikzee (R.K. Liefdegesticht).

Midden-XVI,

Goes (weeshuis), Sluis (gasthuis).

XVIB,

Hulst (gasthuis).

1593,

Brouwershaven (oude mannen- en
vrouwen- en weeshuis).

1631,

Aardenburg (weeshuis).

1637,

Middelburg (bank van leening).

1643,

Vlissingen (C. Quack's hofje).

XVIIA,

Sint Maartensdijk (weeshuis).

Midden-XVII,

Middelburg (diaconie).

1651,

Noord Gouwe (de Pottere- of
Conyershuisjes).

1655,

Goes (armenhuis).

1661,

Vlissingen (gast- en ziekenhuis).

XVIId,

Zierikzee (burgerweeshuis, en 1740).

1718,

Middelburg (burgerweeshuis).

1727,

Vlissingen (oudegasthuis, hofje).

1754,

Oosterland (gasthuis).

1755,

Haamstede (nieuwe gasthuis).

1781-1784,

Middelburg (oude mannen- en
vrouwenhuis).

1786,

Vlissingen (Zeemanserve,
vernieuwing).

XVIIId,

Sluis (burgergasthuis).

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:

Gevangenis.
Zestiende eeuw:
1524-1526,

Zierikzee (de Steen).
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Grens-, ban- en gerechtspalen en wegwijzers.
Zestiende eeuw:
XVIB,

(c. 1570), Vlissingen.

XVII(?),

Sluis.

XVIIIa,

Overslag.

1768,

Oostkapelle.

XVIIId,

Westdorpe.

XVIII,

Domburg.

XIXA,

Oostburg.

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:
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Gildehuizen.
Zestiende eeuw:
1586,

Middelburg (Kuiperspoort?)

1662,

Vlissingen (metselaarsgildehuis).

Zeventiende eeuw:

Kapellen (zie ook kerken).
Dertiende eeuw:
XIII,

Middelburg (abdij).

XIV,

Kloosterzande.

XVA,

Middelburg (St. Barbarakapel).

XVb,

Tolen.

Midden-XV,

Zierikzee (gasthuiskerk).

XVd,

Middelburg (kapel der Bogarden
en kapel van het
Cellebroedersklooster).

XVIA,

Sluis (Sint Pieterskapel).

1566,

Sluis (gasthuiskapel).

Veertiende eeuw:

Vijftiende eeuw:

Zestiende eeuw:

Kasteelen en landhuizen.
Veertiende eeuw:
XIV,

Goes (slot Ostende) Haamstede,
(oudste deel).

± 1400,

Renesse (Moermond, trapgevel en
zijgevel).

Vijftiende eeuw:
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XVA,

Koudekerk (ter Hooge, deels).

1513 en XVII,

Renesse (Moermond, aanbouwen,
traptoren).

XVIA,

Domburg (Westhove).

1608-1609,

Haamstede (herbouw).

XVIIa,

Sint Laurens (Munnikenhof),
Renesse (Moermond, zijgevels).

1654,

Wolfaartsdijk (huis de Beyster).

1679-1681,

Haamstede (vergrooting).

XVIIB,

Baarland.

XVII,

Domburg (Westhove, vleugels).

1715,

Oost Kapelle (Duinbeek).

1921,

Koudekerke (Der Boede).

XVIIIc,

Koudekerke (Molenzicht).

Zestiende eeuw:

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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Kerken.
Dertiende eeuw:
1243 en later, Aardenburg (schip, zij- en
dwarsbeuken).
1293,

Brouwershaven (dwarspand en koor).

XIIIB,

Kapelle (koor).

XIII,

Cadzand, Middelburg (Koorkerk).

± 1300,

Kloetinge (koor en bijkoor), Sint
Laurens (Brigdamme).

1308,

Vlissingen.

XIVa,

Cadzand (ten deele).

1348,

Veere (Kleine kerk).

XIVA,

Sint Kruis.

XIVd,

Dreischor (zuiderpand), Oudelande,
Tolen (schip en zljbeuken), Waarde
(schip).

XIV,

Grijpskerke.

XIV(?),

Grijpskerke (Hoogelande).

± 1400,

Baarland, Grijpskerke (Buttinge),
Hontenisse (Kloosterzande, koor)
Meliskerke, Serooskerke (Schouwen).

1404,

Kattendijke.

1410-1423,

Goes (dwarspand en koor).

XVa,

Brouwershaven (dwarspand,
bovendeel), Sint Maartensdijk, Tolen
(dwarsbeuk en koor).

1427,

Kapelle (schip hersteld).

XVA,

Goes (sacristie), Kruiningen (deel van
het kruis), Middelburg (Gasthuiskerk),
Nisse, Oostkapelle.

XVb,

Brouwershaven (sacristie), Tolen
(bijkoor en onafgehouwde omgang).

Veertiende eeuw:

Vijftiende eeuw:
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Midden-XV,

Brouwershaven (schip), Dreischor
(kapel), Groede, 's-Heer Arendskerke,
Noordwelle, Vrouwenpolder (Gapinge).

1462,

Hulst (koor), Noordgouwe.

1462 (na),

Bruinisse.

XVc,

's-Heer Abtskerke (schip), Veere
(Hoofdkerk).

1481-1482,

Hulst (schip).

1482-1484,

Hulst (portaal).

XVB,

Aagtekerke, Ellewoutsdijk, Kapelle
(schip), Oost Souburg, Ouwerkerk
(koor en dwarspand), Poortvliet,
Serooskerke (Walcheren), Zoutelande.

XVd,

Domburg, Goes (dwarsbeuk en koor),
Kortgene, Middelburg (Waalsche kerk
en Engelsche kerk), Nieuwerkerk
(koor), Scherpenisse, Vrouwenpolder,
(Gapinge, schip).

XV,

Oostburg, Vlissingen (kapellen).
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Zestiende eeuw:
± 1500,

's-Gravenpolder, Ierseke, Oosterland
(koor), Vlissingen (vergrooting).

1506,

Renesse.

1515-1530,

Hulst (kapellen).

XVa,

Haamstede, Sir Jansland, Kloetinge
(schip en dwarsbeuk), Ouwerkerk
(sacristie), Ovezande.

1530,

Hulst (schip verhoogd).

XVIA,

Kloetinge (schip en sacristie),
Kruiningen (schip, dwarsbeuk en
viering), Poortvliet (kapel), Ritthem,
Vrouwenpolder (Gapinge, sacristie),
Wemeldinge.

XVIb,

's-Heer Abtskerke (dwarsbeuk).

Midden-XVI,

Aardenburg (koor), Biggekerke.

1558,

Vlissingen (gewelf van kapel).

1570-1573,

Middelburg (Nieuwe kerk).

1570-1578,

Middelburg (herbouw van Koorkerk,
en Nieuwe kerk).

1575,

Serooskerke (Walcheren,
vernieuwing).

1580,

Poortvliet (verbouwing).

1585,

Oostkapelle (herbouw).

1592,

Middelburg (Doopsgezinde kerk).

1595,

Oud Vosmeer.

XVId,

Dreischor (noorderpand), Waarde
(dwarspand).

1602,

Middelburg (Auditorium).

1603,

Ierseke (koor en dwarsbeuk
hersteld).

1609-1614,

Hontenisse (Kloosterzande, schip).

1611,

Ritthem (verbouwing).

1612,

IJzendijke.

1619,

Breskens

Zeventiende eeuw:
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1619-1621,

Goes (schip).

1622-1623,

Vrouwenpolder.

1625,

Aagtekerke (verbouwing).

XVIIa,

Kattendijke (schip gewijzigd),
Meliskerke (verbouwing).

1630,

Retranchement.

1632,

Groede (herbouw).

1644

Sint Laurens.

1647-1667,

Middelburg (Oostkerk).

1650,

Aardenburg (portaal, top 1669).

Midden-XVII,

Waarde (kapel).

1653,

Sluis (Sint Anna ter Muiden).

1656,

Schoondijke.

1658-1659,

Nieuwvliet.

1659,

Zuidzande.

1660,

Cats.
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1667,

Biervliet.

1668,

Sint Filipsland.

1671-1674,

Burg.

1678,

Driewegen.

1681,

Kortgene (herbouw).

1689,

Oostburg (Waalsche kerk).

XVIIB,

Ijzendijke (vergrooting).

XVII,

Koudekerk.

1705,

Middelburg (Synagoge).

1713,

Zierikzee (Luthersche kerk
en 1755).

1714,

Waterlandkerkje.

1725,

Vlissingen (Luthersche
kerk en 1778).

1741,

Elkerzee.

1743,

Middelburg (Luthersche
kerk).

1754,

Kortgene (herbouw).

1755,

Zierikzee (Luthersche kerk,
vergrooting).

1768,

Zierikzee (R.K. kerk).

1769,

Colijnsplaat.

1774,

Baarland (herstelling).

1778,

Vlissingen, Luthersche
kerk (vergrooting).

1783,

Hoofdplaat.

1793,

Aardenburg (Doopsgezinde
kerk).

XVIIIB,

Axel.

1805,

Vlissingen (R.K. kerk).

1824,

Sluis.

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:
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1825,

Zierikzee (Synagoge).

1828-1829,

Sluis (R.K. kerk).

1834,

Westkapelle.

1844,

Middelburg (R.K. kerk).

1848,

Sint Filipsland
(vernieuwing), Zierikzee
(Niewe kerk)

Kloosters.
Vijftiende eeuw:
XVA,

Goes (St. Agnesklooster).

XVB,

Aagtekerke, Waterlooswerve, Hulst
(refugie van het klooster ten Duinen).

XVd,

Middelburg (Cellobroeders).

XVIA,

Hulst (refugie van het klooster
Baudeloo).

XVId,

Middelburg (Bachten Gravensteene).

Zestiende eeuw:
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Kruisgang.
Zestiende eeuw:
XVIa,

Middelburg (abdij).

Markt- en waaggebouwen, beurzen enz.
Zestiende eeuw:
1513-1518,

Middelburg (vleeschhal).

XVIb,

Hulst (vleeschhal, later waag).

1559,

Middelburg (vischmarkt, en XVIII).

Vóór 1583,

Middelburg (korenbeurs, en 1767).

1592,

Middelburg (boterbeurs).

XVIIa,

Goes (brugwachtershuisje).

1635,

Vlissingen (bears).

1637,

Middelburg (bank van leening).

1646,

Brouwershaven (waag), Ovezande
(vischhuisje).

Midden-XVII,

Goes (oud vischhuisje), Goes
(vischmarkt).

± 1650,

Middelburg (stadsschuur).

1651,

Zierikzee (beurs).

XVIIIA,

Oudelande (vischhuisje).

XVIII,

Borsele (vischhuisje).

1804,

Zierikzee (vischmarkt).

1823,

Middelburg (waag).

1838,

Goes (korenbeurs).

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:
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Militaire gebouwen.
Zeventiende eeuw:
1637,

Middelburg (militair
kleedingmagazijn, vroeger bank van
leening).

XVIIc,

Vlissingen (militair hospitaal).

XVIIId,

Sluis (hoofdwacht).

1812,

Vlissingen (Bomvrije kazerne).

1822,

Vlissingen (Westdijkkazerne).

1849,

Middelburg (kazerne).

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:
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Molens.
Zeventiende eeuw:
1642,

Veere.

1655,

Groede.

1677,

Scherpenisse.

1690,

Oud Vosmeer.

XVIIB,

's-Heerenhoek, IJzendijke.

XVII,

Biervliet, Eede, Hontenisse,
Koewacht, Retranchement, Sluis,
Sluis (Sint Anna ter Muiden),
Waterlandkerkje.

1705,

Kloetinge.

1710,

Poortvliet.

1727,

Zierikzee.

1728,

Middelburg.

1736,

Sint Annaland, Veere.

1737,

Sint Maartensdijk.

1739,

Sluis.

1750,

Axel.

XVIII A,

Kruiningen.

1752,

Oosterland.

1762,

Sint Kruis.

1765,

Zuidzande.

1772,

Bruinisse.

XVIIIc,

Groede.

1780,

Hoofdplaat.

1792,

Hulst.

XVIII,

Sint Annaland, Brouwershaven,
Bruinisse, 's-Heerarendskerke
(Nieuwdorp), Noordwelle,
Waarde.

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:
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1801,

Stavenisse.

1835,

Serooskerke (Walcheren).

1842,

Biervliet.

1844,

Nieuwerkerk.

1847,

IJzendijke.

Muntgebouw.
Zestiende eeuw:
XVId,

Middelburg (abdij).

Pakhuizen.
Zeventiende eeuw:
XVIIa,

Tolen (Stoofstraat 9), Zierikzee
(Meelstraat B 71).

1636,

Zierikzee (Karsteil D 295).

1641,

Veere (Kade A 7).
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XVIIA,

Middelburg (Wal B 49),
Vlissingen
(Brandewijnsteeg 8,
Rioolstraat 19 en
Schoolstraat 4).

XVIIb,

Zierikzee (Vischslop D 394
en Schuttershofstraat C
453)

1650,

Vlissingen (Koudenhoek
35).

1671,

Middelburg (Compagnies
pakhuis).

1672,

Middelburg (Compagnies
pakhuis).

1722,

Middelburg.

Achttiende eeuw:

Pompen, putten en fonteinen.
Zestiende eeuw:
1551,

Veere (fontein).

XVI?,

Zoutelande (put).

1671,

Middelburg (Oost Indisch huis).

XVIIIb,

Hulst, Middelburg (Haringplaats
en Vischmarkt).

± 1750,

Nisse.

Midden-XVIII,

Goes,

1771,

Middelburg (abdij).

1774,

Goes.

XVIIIc,

Hulst, Tolen (Markt en
Botermarkt).

1784,

Middelburg (abdij).

1789,

Sluis (Sint Anna ter Muiden).

1791,

Sint Maartensdijk.

Zeventiende eeuw:
Achttiende eeuw:
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XVIIId,

Goes.

Poortgebouwen.
Vijftiende eeuw:
XVB,

Zierikzee (Nobelpoort).

XVd,

Zierikzee (Zuidhavenpoort).

XV,

Middelburg, (Zuiddampoort,
fragment).

XVIA,

Vlissingen (Gevangen- of
Westerpoort), Zierikzee
(Noordhavenpoort landzijde).

1559,

Zierikzee (Noordhavenpoort
stadzijde).

XVIc,

Veere (hampveersche poort).

1585-1591,

Middelburg (Dampoort, fragment).

1586,

Sluis (Oostsluis).

XVI,

Sluis (Brugsche poort), Vlissingen
(Hoofd).

1621,

Zierikzee (Blauwe poort).

1650,

Aardenburg (Westpoort).

XVIIB,

Sint Maartensdijk (Oostpoort).

Zestiende eeuw:

Zeventiende eeuw:
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Achttiende eeuw:
1704,

Hulst (Bagijnepoort).

1735,

Middelburg (Koepoort).

1738,

Veere (Zuidhoofdspoort).

1771,

Hulst (Dubbele poort).

1780,

Hulst (Gentsche poort).

Poortjes in huizen.
Veertiende eeuw:
XIIIB,

Middelburg (Balanspoort en XVIa).

1509-1516,

Middelburg (Blauw- of Gistpoort).

1592,

Middelburg (Hoogstraat I 144).

XVIB,

Middelburg (Burgpoort).

XVId,

Middelburg (Korendijk P 66,
Londensche Kaai H 64, Nieuwe
Haven I 118 en Muntpoort).

1612,

Middelburg (Nieuwstraat G 216).

1613,

Renesse (Moermond).

1614,

Vlissingen (Groenewoud 28).

1620,

Middelburg (Bogerdstraat D 55 en
Hofplein D 74).

1625,

Vlissingen (Walstraat 72).

1629,

Middelburg (Penninghoeksingel).

1630,

Zierikzee (Oude Haven ZZ D 410).

1639

Vlissingen (Baskensburg, Boschweg
Z 174).

1644,

Sluis (gasthuis).

XVIIA,

Middelburg (Groenmarkt B 28 en
Burgemeester Takstraat).

Zestiende eeuw:

Zeventiende eeuw:
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XVIIc,

Middelburg (Bellinkstraat en
Spuistraat F 147), Zierikzee (Sint
Domusstraat C 132).

XVII,

Zierikzee (Melkmarkt 352).

1746,

Overslag.

1749,

Zierikzee (Maarstraat 383).

Achttiende eeuw:

Midden-XVIII, Zierikzee (Venkelstraat D 181).
1761,

Zierikzee (Beddeweeg).

Raadhuizen.
Veertiende eeuw:
1396?,

Sluis.

XVA,

Goes (en 1771-1775).

1452,

Middelburg (en 1512, 1670).

Vijftiende eeuw:
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± 1460,

Tolen.

1474,

Veere.

1512-1513,

Middelburg (gevel aan de
Markt).

1528-1534,

Hulst.

1550-1554,

Zierikzee (toren).

1554,

Zierikzee (oostvleugel).

1567,

Domburg (en 1822).

1594,

Scherpenisse.

1599,

Brouwershaven, Veere
(toren).

1628,

Sint Maartensdijk.

1637,

Dreischor.

1647,

Terneuzen.

± 1650,

Sluis (Sint Anna ter
Muiden).

Midden-XVII,

Zierikzee,
(achter-bijgebouwen).

1662,

Axel.

1670,

Middelburg (inwendig,
gedeelte aan de
Noordstraat).

1733,

Vlissingen.

1751,

Veere (bordes).

1758,

Tolen (bordes).

1771,

Oud Vosmeer
(ambachtshuis).

1771-1775,

Goes (verbouwing).

1775,

Biervliet, Zierikzee
(bekleeding vleeschhal).

Zestiende eeuw:

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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1776,

Zierikzee (bekleeding
Pannemanskamer).

1780-1784,

Middelburg (gevel
Noordstraat).

1791,

Sint Jansteen.

± 1800,

Westkapelle.

1812,

IJzendijke.

Negentiende eeuw:

Scholen, librijen, gebouwen van wetenschap.
Vijftiende eeuw:
XVA,

Goes (librije).

XVId,

Middelburg (Latijnsche school).

1733,

Middelburg (Provinciale
bibliotheek).

Zestiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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Negentiende eeuw:
1807,

Middelburg (schouwburg).

Standbeelden en gedenknaalden.
Negentiende eeuw:
1818,

Middelburg (naald).

1829,

Brouwershaven (J. Cats).

1841,

Vlissingen (de Ruyter).

Torens (van kerken).
Dertiende eeuw:
Midden-XIII,

Aardenburg, Middelburg
(benedendeel).

XIVA,

Sint Kruis, Schore.

Midden-XIV,

Baarland.

XIVd,

Dreischor, Oudelande, Waarde,

XIV,

Hulst (benedendeel), Vlissingen (en
1501).

± 1400,

Meliskerke, Oosterland, Serooskerke
(Schouwen).

1400-1410,

Westkapelle.

XVa,

's-Heer Abtskerke, Kloetinge.

1427,

Kapelle.

1436,

Ouwerkerk.

XVA,

Ellewoutsdijk; Kruiningen.

XVb,

Haamstede (Plompe toren).

Midden-XV,

Brouwershaven, Groede, 's-Heer
Arendskerke, 's-Heer

Veertiende eeuw:

Vijftiende eeuw:
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Hendrikskinderen, Nisse,
Noordwelle (en XVI).
1454,

Zierikzee.

1462,

Noordgouwe.

XVc,

Veere.

1476,

Middelburg (Kloosterkerk, en 1568,
1712).

XVB,

Aagtekerke, Kortgene,
Oost-Souburg, Poortvliet, Sluis (Sint
Anna ter Muiden), Zoutelande.

XVd,

Domburg, Nieuwerkerk,
Scherpenisse, Vrouwenpolder
(Gapinge).

± 1500,

's-Gravenpolder.

1501,

Vlissingen (bovenstuk).

1506,

Renesse.

± 1540,

Tolen.

XVIA,

Sint Maartensdijk, Rittem,
Serooskerke (Walcheren), Tolen
(bovenstuk), Wemeldinge.

Zestiende eeuw:
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Midden-XVI,

Biggekerke, Noordwelle
(bovenstuk).

1595,

Oud Vosmeer.

1612,

IJzendijke.

XVIIa,

Kattendijke.

1673-1674,

Burg.

1672,

Stavenisse.

XVIIc,

Middelburg (bovendeel).

1713-1718,

Middelburg (spits).

XVIII,

Kats.

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:

Torens (van raadhuizen).
Zestiende eeuw:
1507-1511,

Middelburg.

1539,

Hulst.

1550-1554,

Zierikzee.

1599,

Veere.

Verdedigingswerken.
(Zie ook kasteelen en poortgebouwen).
Vijftiende eeuw:
XVB,

Middelburg (waltorentje).

XVIA,

Sluis (Steen van den Lande).

1547-1557,

Rittem (fort Rammekens).

1548,

Vlissingen (hoofd).

Zestiende eeuw:
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1583,

Terneuzen (wallen en muren).

1590,

Brouwershaven (wallen en muren).

1598,

Sluis (wallen en muren, ook 1706).

XVI,

Zierikzee (wallen en muren, ook
XVII).

1604,

Aardenburg (wallen en muren),
Retranchement (schans)

1618,

Hulst (wallen en muren).

XVII,

Zierikzee (wallen).

1706,

Sluis (wallen).

1744,

Veere (wallen en muren).

1811,

Vlissingen (wallen en muren).

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:
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Vergadergebouwen.
Zeventiende eeuw:
Midden-XVII,

Zierikzee (oude kamer 's Lands van
Schouwen).

1655,

Hulst (Landshuis, ook XVIIIb).

XVIId,

Zierikzee (kamer 's Lands van
Schouwen).

Woonhuisgevels.
Vijftiende eeuw:
XVA,

Middelburg (Lange Delft B 116).

XVB,

Zierikzee (Appelmarkt D 366 en
Meelstraat B 12).

XVIa,

Goes (Turfkade D 25), Middelburg
(Korte Sint Pieterstraat A 81), Tolen
(Dalemstraat 21).

XVIA,

Brouwershaven (naast het Raadhuis),
Goes (Sint Adriaanstraat 64, ook XVIII),
Middelburg (Lange Noordstraat C 15),
Sluis (Hongstraat 10).

Zestiende eeuw:

Midden-XVI, Middelburg St. Pieterstraat A 75.
1561,

Veere (Het Lammetje, Kade A 137,
Gulden Struys, Kade A 138).

XVIc,

Middelburg (Balans A 57-58, Korte
Pieterstraat A 80), Zierikzee (Meelstraat
B 368).

XVIc/d,

Zierikzee (Oude Haven W.Z.A 353).

1586,

Middelburg (Kuiperspoort G 79).

1588,

Goes (Koningstraat D 5).

1590,

Middelburg (de Steenrotse).

1591,

Goes (Turfkade D 27 en 28).

1592,

Sint Maartensdijk (A 34)

1594,

Middelburg (Nieuwstraat H 33).
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XVIB,

Hulst (Steenstraat 6), Middelburg
(Lange Giststraat F 174, Lange
Noordstraat C 16, Wagenaarstraat D 78),
Zierikzee (Beddeweeg B 208, de Mol A
312).

XVId,

Brouwershaven, Goes (Korte Kerkstraat
A 109 en 110 en anderen), Zierikzee
(Sint Domusstraat D 398).

XVI,

Goes (Kleine Kade B 193, zijgevel).

± 1600,

Sint Maartensdijk (A 36), Vlissingen
(Noordstraat 19), Zierikzee (Noordzijde
van het Kerkhof B 424).

1602

Veere (Kade A 54)

1604,

Middelburg (Lange Noordstraat L 186).

1611,

Veere (Kade A 139).

1613,

Dreischor (D 133), Goes
(Ganzepoortstraat C 177), Tolen
(Dalemstraat 20).

1614,

Middelburg (Gravenstraat I 283).

Zeventiende eeuw:
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1617,

Haamstede (het Anker).

1618,

Middelburg (Pottenmarkt K 175).

1619,

Tolen (Kerkstraat 19).

1620,

Tolen (Kerkstraat 21 en Markt 3).

1620-1630,

Middelburg (Dam Zz. G 58).

1622,

Goes (Sint Adriaanstraat A 62), Tolen
(Hoofdstraat 3 en 5).

1623,

Vlissingen (Hellebardierstraat 5).

1625,

IJzendijke (Landpoortstraat D 317),
Veere (Markt A 143), Vlissingen
(Walstraat 74).

XVIIa,

Goes ('s-Heer Hendrikskinderenstraat D
47 en Sint Jacobstraat B 45), Middelburg
(Korte Delft G 3, Kuiperspoort G 86,
Pottenbakkerssingel Q 43, Pottenmarkt
K 176, Markt I 15), Tolen (Vischstraat
30), Vlissingen (Groote Markt 1,
Sarasijnstraat 13-15), Zierikzee (Sint
Domusstraat D 248, Hoofdpoortstraat C
597, Venkelstraat D 189).

XVIIa/b,

Aardenburg (Weststraat 352).

1631,

Middelburg (Gravenstraat I 253 en Lange
Burg C 104).

1632,

Hulst (Groote Markt B 53 en 54)

1635,

Middelburg (de Zon, Lange Delft H 3).

1636,

Ouwerkerk.

1638,

Terneuzen (Noordstraat 67), Vlissingen
(Zeilmarkt 9).

1639,

Borssele.

1641,

Vlissingen (Nieuwendijk 11).

1643,

IJzendijke (Hoogstraat D 162),
Middelburg (Vlasmarkt K 150).

1645,

Sas van Gent (Westkade 50).

1646,

Aardenburg (Weststraat 354), Hulst
(Steenstraat B 57), Middelburg (Lange
Sint Pieterstraat A 69, Spanjaardstraat E
85 en Vlasmarkt K 154).

1647,

Middelburg (Korendijk P 73).
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1648,

Middelburg (Heerenstraat H 170).

1650,

Vlissingen (Koudenhoek 50).

XVIIA,

Axel, Dreischor (D 51), Goes (Sint
Jacobstraat B 48), Hulst (Lange
Bellingstraat C 24 en 25), IJzendijke
(Markt D 325), Middelburg (Dam Zz. G
60, Gravenstraat I 14, Korte Breestraat O
181, Korte Gortstraat K 12,
Schuitvlotstraat N 167, Vlasmarkt L 21,
Zusterstraat I 248), Noordwelle, Veere
(Kade A 140, Markt A 142).

XVIIb,

Sint Annaland (A 301), Bruinisse (A 35),
Sint Maartensdijk (A 306), Middelburg
(Bellinkstraat G 198, Brakststraat O 274,
Heerenstraat H 149, Houtkaai H 109,
Kapoenstraat B 34, Korte Delft F 13,
Korte Geere K 346, Lange Delft A 94 en
B 152, Lange Noordstraat L 130, Markt
K 8, Oude Kerkstraat B 80), Renesse,
Sluis (Kapellestraat 14), Stavenisse (A
234), Tolen (Oudelandsche straat 17),
Veere (Kade A 13, Vlissingen
(Hellebardierstraat 4, Nieuwendijk 13,
Sarasijnstraat 11), Zierikzee (Fontein C
346, 's-Gravenstraat B 312, Gat
West-Noord-West C 489, Korte Sint
Janstraat
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C 115, Nieuwe
Boogerdstraat C 156,
Schuttershofstraat C 461,
Vischslop D 394),
Zonnemaire (A 41).
Midden-XVII,

Goes (Groote Markt C 56),
Middelburg (Heerenstraat
H 141, 142 en 149, Korte
Delft F 13, Lange Sint
Pieterstraat A 75,
Reigerstraat A 117,
Segeerstaaat H 74),
Zierikzee (Meelstraat B
417).

1652,

Middelburg (Lange Viele
K 392), Sluis (Groote
Markt 3).

1653,

Goes (Wijngaardstraat A
173).

± 1653,

Middelburg (Dam F 147).

1655,

Vlissingen (Wijnstraat 86).

1658,

Haamstede (Brink),
Zierikzee (Oude Haven A
328).

1659,

Vlissingen (Slijkstraat 35).

1660,

Middelburg (Lange
Giststraat F 183, Wal B
74).

1661,

Zierikzee (Vischslop D
389.

1663,

Bruinisse (B 4).

1664,

Noordwelle.

1665,

Middelburg (Vlasmarkt K
145).

1667,

Middelburg (Lange Delft
B 146).

1671,

Middelburg (Groenmarkt
B 29).
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1675,

Haamstede (Weststraat 96),
Middelburg
(Schuitvlotstraat N 164).

XVIIc,

Middelburg (Balans D 6,
thans kantongerecht,
Dwarskaai G 110, Lange
Giststraat F 181,
Rotterdamsche kaai O
244), Zierikzee (Sint
Domusstraat D 263).

1683,

Groede.

1688,

Ouwerkerk.

1692,

Sint Annaland (A 313).

1694,

Sint Annaland (A 317).

1695,

Sint Annaland (A 318),
Sluis (Kapellestraat 10).

XVIIB,

Oud Vosmeer, Zierikzee
(Breestraat C 298a, Sint
Domusstraat D 346).

XVIId,

Sint Annaland (A 28).

XVII,

Bruinisse (B 26), Goes
(diversen).

1720,

Middelburg
(Spanjaardstraat E 68).

1723,

Middelburg (Dam Zz. G
96).

XVIIIa,

Elkerzee, Middelburg
(Lange Giststraat F 163),
Zierikzee (Oude Haven
345).

1730,

Vlissingen (Dokkade 31).

1733,

Middelburg (Lange Delft
H 12, thans Prov.
Bibliotheek, Lange
Noordstraat L 128),
Vlissingen (Houtkade 12,
later Raadhuis)

1746,

Overslag.

1747,

Middelburg (Lange Delft I
33).

Achttiende eeuw:
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1749,

Axel.

XVIIIb,

Middelburg (Dwarskaai G
108, Gravenstraat I 265,
Koepoortstraat E 59 en N
29, Korte Gortstraat I 340,
Lange Gortstraat K 19 en
20
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Lange Noordstraat L 112,
Lange Viele K 377,
Rotterdamsche Kaai O 241,
Rouaansche Kaai G 122/3,
G 129 en G 128).
XVIIIA,

Sluis (Kapellestraat 18).

Midden-XVIII,

Goes (Groote Markt A 3).
Middelburg (Londensche
Kaai H 55, Zuidelijk
Molenwater E 51).

1765,

Middelburg (Hofplein D
73, later rechtbank).

1766,

Aardenburg (Weststraat
255).

1771,

Vlissingen (Bellamypark
3).

XVIIIc,

Goes (Kleine Kade B 193),
Hulst (Groote Markt C 88),
Middelburg (Lange
Gortstraat K 23,
Rouaansche Kaai G 141,
Wagenaarstraat E 285),
Zierikzee (Oude Haven Zz.
D 381, D 407, D 438, D
499 en Oude Haven Nz. D
376).

1788,

Zierikzee (Oude Haven Nz.
A 118).

1790,

Tolen (Hoogstraat 9).

XVIIId,

Hulst (Gentsche straat C
7), Middelburg (Korte
Noordstraat L 112, Lange
Noordstraat C 26.
Wagenaarstraat D 84),
Sluis (Dinsdag straat 14),
Zierikzee (Poststraat C 95).

XVIII,

Dreischor (D 70).

± 1800,

Biervliet.

Negentiende eeuw:
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XIXa,

Hulst (Steenstraat A 15),
Sas van Gent (Westkade
83/84).

1825,

Middelburg (Lange
Noordstraat L 125).

1827,

Zierikzee (Oude Haven Nz.
A 344).
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Groene hofstede

69

Groenendijk

72

Grol (Huis)

210
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Groot Valkenisse (Hoeve)

17

H.

Haamstede

Bladz.
26, 61-64, 304

Haamstede (Slot)

61

Haarlem

45, 47, 68, 69, 204, 294

Halewijn (baronie van)

196

's-Heer Abtskerke

64-65, 68

's-Heer Arendskerke

65-68, 186

's-Heerenhof (Hoeve)

35

's-Heerenhoek

68-69

's-Heer Hendrikskinderen

67

Heinkenszand

69-70, 186

Hengstdijk

70-71

's-Hertogenbosch

258

Hilversum

168

Hoedekenskerke

71-72

Hoek

12, 72

Hoenloo (Kasteel)

315

Hontenisse

72-75

Hoofdplaat

75

Hooge (Kasteel ter)

104

Hoogelande

58

Hoogland (het)

180

Hoorn

198

Huijsom

219

Hulst

76-87, 157

Hulsterambacht

78

I.
Bladz.
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Ierseke

87-88

IJzendijke

88-91

J.

St. Jan Steen

Bladz.
91

Jerusalem

27, 33, 45, 93, 172, 240

St. Joostland

188

K.

Kadzand

Bladz.
92

Kapelle

93-97

Kats

97-98

Catshoeve

61

Kattendijke

98

Keyzerburgh (Hoeve)

112

Kerkwerve

98-99, 296

Clarensteyn (Hoeve)

69

Kleverskerk

12, 313

Kloetinge

99-101

Kloosterhof (Hoeve)

93, 94

Kloosterzande

72

Koewacht

101

Kolijnsplaat

101-102

Kortgene

102-103

Koudekerke

64, 103-104, 184

Krabbendijke

105

Kruiningen

105-106, 182

St. Kruis

107

Kruisland

292
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Kruijswijk (Hoeve)

68
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349

L.

Lammerenburg (Hoeve)

Bladz.
104

Lamswaarde

75

Landmanslust (Hoeve)

18

Landzicht

59

St. Laurens

108-109

Leiden

22, 30, 42, 47, 81

Leuven

141, 247

Londen

216

M.

St. Maartensdijk

Bladz.
109-112, 144, 313

Mechelen

40, 65, 119, 206, 247, 291

Meliskerke

112, 113

Mexico

123

Middelburg

6, 10, 11, 13, 15, 16, 20,
25, 26, 29, 31, 33, 38, 46,
47, 55, 56, 57, 67, 68, 70,
83, 89, 92, 96, 98, 99, 101,
102, 103, 104, 113-187,
135, 139, 140, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 150,
158, 188, 197, 200, 204,
205, 208, 210, 211, 212,
213, 216, 218, 219, 220,
225, 232, 234, 241, 242,
251, 260, 261, 271, 273,
276, 277, 279, 281, 282,
292, 293, 295, 314.
Zeeuwsch Genootschap

15, 20, 26, 29, 30, 36, 57,
70, 75, 87, 193, 196, 198,
206, 209, 217, 218, 231,
232, 233, 248, 258, 261,
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280, 282, 283, 307, 310,
311.
Moermond (Slot)

209

Moerschans

76

Moffenschans

233

Molenzicht (Hoeve)

104

Monsterhoek (Hoeve)

18, 98

Munnikenhof (Huis)

109

N.

Neurenberg

Bladz.
308

Nieuwdorp

68

Nieuw- en Sint Joostland

188

Nieuwerkerk

189

Nieuwland

17, 188

Nieuwvliet

190, 196

Nisse

190-192

Nolle (Fort de)

256

Noordbeek (Buiten)

198

Noordgouwe

187, 193-194, 309

Noordwelle

194

O.

Olst (O.)

Bladz.
315

Om (Huis)

219

Oostburg

195-196

Oostende

55

Oosterland

198-199

Oostkapelle

200-202, 219, 315

Oost Souburg

197, 315
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Oost en West Souburg

197-198

Ossenisse

202

Oudelande

202-203

Oudekamer (Hoeve)

69

Oudendijk

36

Oud Vosmeer

203-205

Ouwerkerk

205-206

Overslag

206

Ovezande

206-207

P.

Passluis

Bladz.
230

St. Pauwels

287

Poelwijk

198

Poortvliet

207-208, 315

Putten

63

R.

Ravestein (Hof)

Bladz.
59

Reimerswaal

187, 233

Renesse

209-211

Retranchement

211

Rilland

211-212

Rittem

212-213

Roermond

88, 89

Rotterdam

13, 20, 25, 26, 29, 45, 70, 88, 89, 112,
148, 188, 204, 218, 232, 256, 292.
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350

S.

Sas van Gent

Bladz.
213-215

Sasput (Hoeve de)

75

Sassenheim

309

Schakerloo

233

Scherpenisse

215-217

Schoondijke

217

Schoonhoven

47

Schore

217-218

Schouwen

186, 287, 308, 309, 310

Serooskerke (Schouwen)

218

Serooskerke (Walcheren)

186, 218-219

Sevegem

107

Sinoutskerke

186

Sir Jansland

198, 199

Sluis

196, 220-231

Solitude (Hoeve la)

180

Solingen

234

Stavenisse

231-232

Stockholm

185, 201

T.

Terneuzen

Bladz.
233

Tolen

126, 134, 233-245, 315

Torenhoeve

283

Torenvliet (Huis)

104

Triniteit

233
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U.

Utrecht

Bladz.
208, 231, 232

V.

Valkenisse

Bladz.
17, 18

Veere

144, 147, 181, 182, 186, 245-255, 313,
315.

Venetië

254

Veracruz

123

Vijvervreugd (Huis)

104

Vinningen

71

Vlake

196

Vlissingen

2, 104, 112, 113, 133, 134, 181, 185, 186,
188, 190, 213, 255-274, 260, 274, 315.

Vorden

1

Vrederust

219

Vrouwenpolder

274-276

W.

Waarde

Bladz.
276-277

Walcheren

134

Warmond

70

Waterlandkerkje.

277-278

Waterlooswerve

2

Welgelegen (Hof)

55, 108

Wemeldinge

278-279

Westdorpe

280

Westhove

31, 201

Westkapelle

186, 251, 280-281
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Westkerke

215

West Souburg

198, 271, 273

Wilhelmina's oord (Hoeve)

58

Windenburg (Slot)

32

Wissekerke

68, 282

Wolfaartsdijk

186, 282

Z.

Zaamslag

Bladz.
283

Zandbergen (Fort)

56

Zande (Huis te)

74

Zande (Klooster te)

74

Zandijk binnen

255

Zantvooort (Hoeve)

59

Zierikzee

22, 29, 63, 110, 189, 190, 193, 199, 205,
210, 232, 284-310, 292, 308, 315.

Zonnemaire

310

Zoutelande

310-311

Zuid Beveland

40

Zuiddorpe

74, 311-312

Zuidzande

312

Zwanenburg (Huis)

219
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