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V

Voorwoord.
Bij Koninklijk Besluit van 7 Juli 1903, No. 44, werd ingesteld eene Rijkscommissie
tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de
Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst.
De taak dezer Rijkscommissie is: het samenstellen en uitgeven eener geïllustreerde
beschrijving van alle in Nederland aanwezige gebouwen en voorwerpen, dagteekenend
van vóór 1850, die belang bezitten als uiting van kunst of om eene er aan verbonden
historische herinnering. Aldus zal worden verkregen een handboek, waarin men over
de aanwezigheid, de artistieke of historische waarde en den toestand der monumenten
van geschiedenis en kunst uitvoerige inlichting kan vinden en tegelijkertijd een
volledige en betrouwbare bron voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis.
Ten einde dit groote werk, dat vele jaren zal vorderen, met meer kennis van zaken
te kunnen ondernemen en tevens zoo spoedig mogelijk een overzicht te geven van
al wat het behouden waard is, besloot de Rijkscommissie eene ‘Voorloopige Lijst’
der monumenten te bewerken, waarin gebouwen en met gebouwen samenhangende
voorwerpen alleen kort worden vermeld.
Voor het thans verschijnend derde deel dezer lijst1), bevattende de monumenten
der provincie Zuidholland, zijn de gegevens, met uitzondering van die betreffende
de gemeenten Delft en 's-Gravenhage, door onderzoek ter plaatse van 1904 tot 1909
verzameld door Mr. Dr. J.C. OVERVOORDE. Ter contrôleering dezer gegevens zijn
de meeste gemeenten in 1909 en 1910 opnieuw bezocht door den heer OVERVOORDE,
afwisselend in gezelschap van de heeren JOS. CUYPERS en J.A. FREDERIKS.

1) Deel I en II, gewijd aan de provincies Utrecht en Drente, zijn verkrijgbaar bij den uitgever
dezes.
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De gemeente Delft werd bewerkt door Prof. HENRI EVERS.
De gemeente 's-Gravenhage is in 1912 en 1913 beschreven door den Secretaris,
die gebruik kon maken van verschillende aanteekeningen van de heeren Jhr. Mr.
VICTOR DE STUERS en C.H. PETERS, terwijl Prof. Dr. W. MARTIN de welwillendheid
had de noodige opgaven te verstrekken betreffende de belangrijkste in deze gemeente
voorkomende schilderijen, en ook enkele inlichtingen werden gegeven door den
Directeur van het Koninklijk Huisarchief, Prof. Dr. F.L. KRäMER, en den
Gemeente-archivaris, Dr. H.E. VAN GELDER.
Uit de aldus verkregen aanteekeningen is de thans uitgegeven tekst bewerkt door
den Secretaris der Commissie (blz. 1-236) en den Adjunct-secretaris (blz. 236-412).
Daar er voor het grootste deel der provincie geruime tijd is verloopen tusschen
het bezoek ter plaatse en den druk van den tekst, is het niet onmogelijk, dat eenige
in dit boek nog vermelde gebouwen inmiddels zijn verdwenen, terwijl in sommige
landelijke gemeenten ook eene vernummering der huizen heeft plaats gehad,
waarmede in den tekst geen rekening meer kon worden gehouden. De afwijkingen
van den bestaanden toestand, die hiervan het gevolg zijn, schenen niet van voldoende
gewicht, om een nieuwe contrôle te wettigen, waardoor immers het verschijnen van
dit boek belangrijk zou zijn vertraagd.
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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Voorhistorische, Germaansche, Romeinsche en Frankische oudheden.
Verdedigingswerken en militaire gebouwen.
Wegen, bruggen, grenssteenen, schamppalen, kruisen, pompen, enz.
Burgerlijke openbare gebouwen.
Kerkelijke gebouwen.
Gebouwen voor onderwijs en liefdadigheid.
Particuliere gebouwen.
Musea en Varia.

Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd: eene opsomming hunner
voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens, voor zoover die in voor de
hand liggende literatuur werden gevonden en betrouwbaar geacht, en eene dateering,
in den regel aangegeven door een eeuwcijfer, gevolgd door A of B ter aanduiding
van de eerste of tweede helft eener eeuw, of door a, b, c of d, om een der vierendeelen
van die eeuw aan te wijzen.
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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 geörienteerd. De woorden ‘rechts’ en ‘links’ worden gebruikt in
objectieven zin, als in de liturgie en de heraldiek. Wanneer Hervormde kerken
oorspronkelijk zijn gebouwd voor den Katholieken eeredienst, is dit kenbaar gemaakt
door de opgave van den beschermheilige, aan wien zij waren gewijd, of, indien deze
niet bekend is, door de uitdrukking ‘thans Ned. Herv.’.
Een chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken, een register van
kunstenaars en ambachtslieden, ingedeeld volgens de vakken, en een topographisch
register besluiten het werk.
Zooals de titel aanduidt, draagt dit boek een geheel voorloopig karakter. Voor open aanmerkingen houdt de Rijkscommissie zich daarom dringend aanbevolen.
De Rijkscommissie voornoemd,
De Voorzitter: Dr. P.J.H. CUYPERS.
De Secretaris: Dr. JAN KALF.
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Aarlanderveen.
Aarlanderveen.
De NED. HERV. KERK (Joannes de Dooper), gesticht in de XVe eeuw, in 1646
belangrijk verbouwd, is in 1905 afgebroken en door een nieuwe vervangen. Een
aquarel der oude kerk hangt in het Raadhuis in de burgemeesterskamer. De kerk
bezit:
Steenen doopvont (XVB) als voet van den preekstoel.
Eiken choorhek en preekstoel met doophek en banken (± 1675).
Twee koperen lezenaars (XVII c).
Orgel, Lodewijk XIV, in 1800 hier geplaatst.
Verschillende zerken (XVII).
In de consistoriekamer een houten roset (XV) van het vieringsgewelf der oude
kerk en een eiken tafel (XVII).
Op het kerkhof een geschonden priesterzerk (1521).
Aan het huis Nr. 98, fragment van eenen gevel (XVII).
In particulier bezit: steen met dorpswapen (1667).

Lagezijde.
Aan de boerderij BERENDRECHT (XVII), gevelsteen met alliantiewapens.
In een huis bij de Gouwesluis, een gesneden deur, Lodewijk XVI (XVIII d).

Abbenbroek.
De NED. HERV. KERK (H. Egidius), waarin in 1483 een kapittel werd gesticht en die
in 1491 tot collegiale kerk is verheven, is een baksteenbouw, bestaande uit een
rechthoekig gesloten choor (XIV a), waarin romaansche kapiteelen, een driebeukig
schip (XV d) en eenen westtoren (XVa, ingang in 1754 gewijzigd, van boven in 1875
gecement).
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Schip en choor zijn met houten tongewelven gedekt, in den toren is een kruisgewelf
op ribben bewaard. De zijbeukwanden bestaan uit een rij geveltjes, waarvan die aan
den zuidkant in 1747 door storm zijn verwoest.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1613) met rijken koperen lezenaar (1709), fraai beslagen bijbel
(XVIII a) en koperen doopbekkenhouder.
Eiken choorhek (1625) met laat-gothische balusters.
Gebeeldhouwde zerken van 1461, 1493, 1526 en ± 1640.
Twee zilveren avondmaalbekers (1687) en schotels (1708 en 1778).
Klok, gegoten door Cloterdiic en Butendiic in 1451, en een oud uurwerk.

Alblasserdam.
Alblasserdam.
Gemetselde BOOGBRUG en SLUIS met twee WACHTERSHUISJES. Aan de landzijde
versierde steen met opschrift betreffende den bouw der sluis in 1599, aan de rivierzijde
drie steenen, herinnerende aan eene herstelling in 1780.
Het POLDERHUIS van den Nederwaard heeft een gevelsteen met wapen (XVIII B).
Van de oude PAROCHIEKERK staan alleen nog de baksteenen toren (XV d), met
achtkante, in 1642 en onlangs vernieuwde spits, en de tegen den toren aansluitende
deelen der zijbeuken. In den toren een klok, gegoten in 1659 te Amsterdam door F.
Hemony, en een oud uurwerk.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Eenvoudigen preekstoel (± 1850).
Twee gesneden, houten psalmbordjes, Lodewijk XVI.
Zerk van 1640.
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Twee zilveren avondmaalbekers met wapens, Lodewijk XVI, en twee schotels (1828).
Eenvoudige gevel (midden XVII) aan het huis B 213.

Kinderdijk.
Het huis D 105, vroeger voorzien van het opschrift: ‘Het huis te Kinderdijk’, heeft
een met snijwerk versierde middentravee (± 1700).

Alfen.
Een hier gevonden MUNT van Tiberius en twee SLINGERBALLEN van gebakken aarde
worden bewaard in het Rijksmuseum van oudheden te Leiden.
De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius), oorspronkelijk vermoedelijk XV, is, nadat de
toren in 1580 was ingestort, in 1618, na een brand, herbouwd, met behoud van een
deel der oude muren en van de zuilen. Driebeukige, baksteenen kruiskerk met 5/10
gesloten choor (later uitwendig rechthoekig ombouwd), met houten tongewelven
gedekt. De noordelijke zijmuur is grootendeels gerestaureerd. Tegen den noordwand
van het choor, een sacristie (XV) met kruisgewelf op ribben en oude slotplaat op de
deur. Ten westen tegen het schip, een kapel met gestuct koepelgewelf (XVIII). In
den westgevel een poortje (XVII c).
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1624), grootendeels omtimmerd, waaraan een koperen lezenaar
(XVIII b) en een koperen bord, Lodewijk XV, met de namen der schenkers en 1744.
Orgel (1815).
Zerken van 1771, XVIII en 1828 (met vers van Tollens).
Tekstbord (1664) en, in de westelijke kapel, rouwbord (1789).
Vier gegraveerde zilveren avondmaalbekers (midden XVII) en drie -schotels
(1722).
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In den dakruiter eene klok, gegoten in 1837 te Aarle-Rikstel.
Een uit deze kerk afkomstige schilderij, portretstuk uit 1478, is thans in het
Rijksmuseum te Amsterdam (Catalogus Nr. 42).
De R.K. KERK bezit vier gedreven zilveren altaarkandelaars (± 1700).
In de Koekenbakkerssteeg, een gevel (XVIII d).
Aan den straatweg naar Leiden, vóór het huis GRIJPESTIJN, een gesmeed ijzeren
inrijhek (XVII c).
In particulier bezit: een gegraveerd zilveren brandewijnkom, in 1708 door de stad
Emden vereerd aan R.F. Kivyt en P.H. van Bingom, wegens het nemen van een
Fransch kaperschip.

Alkemade.
Alkemade.
In het RAADHUIS een zegelstempel (XVIII) der voormalige gemeente de Boekhorst.

De Kaag.
De NED. HERV. KERK (1873) bezit:
Twee koperen kronen (± 1700).
Twee eenvoudige koperen lezenaars (XVIII B).
Eene klok, gegoten in 1675 door P. Hemony.

Oud-Ade.
De moderne R.K. KERK bezit:
Koperen Godslamp (XVIII d) en kandelaar (XVIII a).
Gedreven, verguld zilveren monstrans (midden XVII, gerestaureerd XIX).
Gebloemd zijden kazuifel (± 1800).
Schilderijen: ‘stal van Bethlehem’ door P. de Grebber
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(1633), portret van pastoor A. van der Plaat door Adr. Hanneman (1658), drie
onbelangrijke portretten (XVIII) en eene copie naar Murillo, ‘de Opstanding’.

Oude-Wetering.
De NED. HERV. KERK, eenvoudige baksteenen kruiskerk (1653, vergroot in 1843),
met koepeltje op de viering, bezit:
Eiken preekstoel (± 1700).
Koperen voorlezers-lezenaar (1696).
Eenvoudig orgel (1784).
Twee zeer eenvoudige psalmborden (XVIII).
Eene klok (1776).
De architectonisch onbelangrijke REMONSTRANTSCHE KERK bezit:
Eiken preekstoel (1748) met twee koperen lezenaars en doopbekkenhouder.
Twee koperen kroontjes (midden XVIII).
Twee beschilderde psalmborden (1791).
Twee gegraveerde, zilveren avondmaalbekers (XVIIIA) en twee tinnen -kannen
(1777).

Rijpwetering.
De moderne R.K. KERK bezit: vier zilveren kandelaars (XVIII a).

Roelofarendsveen.
De boerderij B 33 heeft een gevel uit 1623, met oude deur en gesneden deurkalf.

Ameide.
Ameide.
Het RAADHUIS (eigendom van den Ambachtsheer van Ameide) is een baksteenbouw
met hoogen stoep en acht-

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

6
kanten open koepel, uit 1644, in den voorgevel met gebeeldhouwde wapens versierd
en met gedreven looden bekroningen boven de dakvensters. Het bevat een eiken tafel
en bank (beide XVII), zes gesneden wapens van bezitters der heerlijkheid (1745) en
een spiegeltje in gesneden lijst, Lodewijk XIV.
Het POLDERHUIS van den Alblasserwaard (1769), heeft een eenvoudigen
baksteengevel, Lodewijk XV, met wapensteen. Het bevat een schoorsteen (1769),
een kristallen hensbeker (1780) in met koper beslagen kistje, vier gegraveerde
drinkglazen en eenig oud glas- en aardewerk.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw, bestaande uit een westtoren (XIV
A, met spits en beeren, XVII), een driebeukig schip, en een 5/10 gesloten choor
(beide ± 1400). In den toren is een gemetseld tongewelf, schip en choor zijn met
houten tonwelven gedekt. Een in 1902 op de bogen boven de heerenbank ontdekte
muurschildering is weder overpleisterd. De kerk bezit:
Preekstoel (XVIII c).
Doophek (1760) met houten lezenaar en 10 koperen blakers.
Drie koperen bolkronen (XVIII a), en twee koperen armluchters, Lodewijk XV.
Eiken heerenbank (1650) met 6 koperen blakers.
Eiken heerenbank (XVIII b) met 4 koperen blakers. Een van deze bank in 1851
verwijderd wapen bevindt zich in bezit van den Ambachtsheer.
Tekstbord (1768, gerestaureerd 1903), geschilderd door J. Beukers.
Boven de noordelijke deur snijwerk (XVIII b) en boven de torendeur een uurwerk
in gesneden omlijsting (1768, Lodewijk XV).
Grafmonument (marmeren tombe met houten epitaaf) van Jan Wijnand Ram, †
1789.
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Zerken onder de banken.
Twee fraaie, gegraveerde zilveren bekers (XVII a), één zeer beschadigd.
Klok, gegoten in 1608 door Henricus Meurs.
Het huis Nr. 273 heeft een met snijwerk versierde deur en bovenlicht, Lodewijk XV.
In het huis Nr. 269 is een gevelsteen ingemetseld (1763), afkomstig van den molen.
In het huis Nr. 274, eene kamer met behangselpapier, haard en haardzuil van 1804,
en eene met geschilderd behang (1804) door H. van Barneveld.

Tienhoven.
De thans NED. HERV. KERK bestaat uit een eenbeukig schip (XV a, de noordmuur
vernieuwd omstreeks 1870) van baksteen, aan den westgevel op voet van tuf, een
5/10 gesloten choor (XIV) van baksteen met tuf om sommige vensters, en een toren,
welks benedendeel (XIII) van tuf is, terwijl de twee geledingen (XIV en XV) van
baksteen zijn, evenals de in de XVIIe eeuw aangebouwde beeren. Schip en choor
hebben houten tonwelven; in den toren een kruisgewelf op ribben. Een in de kerk
gevonden muurschildering, het Laatste Oordeel, is weder overgewit. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (± 1650).
Twee eenvoudige psalmborden (XVII d).
Twee koperen kronen (XVII).
Klok, gegoten in 1588 door Thomas Both.
Het huis Nr. 61 (bij de kerk) is een overblijfsel van een 3/8 gesloten, baksteenen
KAPEL (XV?), wellicht van het voormalig KASTEEL HERLAAR.
Aan den weg naar Ameide, twee gemetselde HEKPOSTEN,
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waarop schildhoudende leeuwen (± 1730), afkomstig van het KASTEEL HERLAAR.

Ammerstol.
In het RAADHUIS een zegelstempel (XV) van Ammerstol.
De NED. HERV. KERK (1880) bezit:
Eenvoudig doophekje met twee koperen blakers en lezenaar (XVII c).
Drie koperen kroontjes (1709).
Heerenbank met wapen (XVII).
Geschilderd rouwbord (1702).
Twee gegraveerde, zilveren bekers uit 1681 en twee uit 1722.
Klok, gegoten in 1564 door Antonius de Borch.

Arkel.
De NED. HERV. KERK (1855) bezit:
Koperen doopbekken (XVIII), lezenaar (XVIII A) en twee tweelichts-armluchters
(± 1700).
Klok, gegoten in 1529 door Jaspar Moer.
In particulier bezit: een uit Gorinchem (zie blz. 71) afkomstige, gedreven zilveren
beker (± 1687).

Asperen.
Eenvoudig RAADHUIS (in 1638 vernieuwd).
De NED. HERV. KERK (H. Catharina van Alexandrië) is een baksteenen kruiskerk uit
1401, met 5/10 gesloten choor, in 1896 verbrand en daarna op de oude muren
herbouwd. De toren is oud (XV). Hij is van baksteen met spaarzame toepassing van
zandsteen; de beeren en de nis, waarin deur met bovenvenster, zijn rijk gedetailleerd.
Op den oostelijken torenwand (in de kerk) eene muurschildering, her-
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innerend aan het beleg van Asperen door de Oost-Friezen (1517). Daarboven
gedenksteen der eerste-steenlegging in 1401.
De kerk bezit:
Twee koperen lezenaars (± 1700).
Zerk voor verschillende leden van het geslacht van Boetzelaar († 1492, 1545, 1558
en 1562).
Priesterzerk (± 1525).
Met reliefjes versierde klok, gegoten in 1532 door Henricus de Borch.

Barendrecht.
De thans NED. HERV. KERK (XVd), van gele baksteen, bestaat uit een 3/8 gesloten
choor, een eenbeukig schip (in 1771 of 1787 en in 1885 aan den noordkant vergroot
en in 1787 van een nieuwen westgevel voorzien) en eenen in 1787 vernieuwden
toren. ± 1787 is een nieuwe zoldering aangebracht, in verband waarmede de vensters
verlaagd zijn. Overblijfselen der schinkels van het oude tongewelf zijn boven de
nieuwe zoldering bewaard. In 1831 is een kerkeraadskamer tegen de kerk
aangebouwd. In de middelste zijde der choorsluiting is uitwendig een tusschen twee
kruisen geplaatst nisje, waaronder een in 1771 naar hier overgebrachte steen met
opschrift, herinnerend aan een doorbraak van den dijk in 1373. Op den choormakelaar
een ijzeren kruis met haan (XV ?). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII c) met twee koperen lezenaars (1664 en ± 1700) en
doopbekkenhouder (XVIII c).
Vier koperen kronen (1771, twee van 1773, en 1781).
Verschillende zerken, ten deele onder de banken (o.a. ± 1584, 1612 en 1636).
Twee eenvoudige zilveren avondmaalbekers (1662).
Twee klokken, gegoten in 1759 door Alexius en Petrus Petit te Someren en door
Bakker te Rotterdam (XVIII d).
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Versierde ankers komen voor aan de huizen B 79 (met: 1686), B 97 en aan de smidse
bij de kerk.

Benthuizen.
In het RAADHUIS een eenvoudig zilveren bode-draagteeken (XVII d).
De NED. HERV. KERK, in 1796 gebouwd bij een ouderen toren (XVII d), bezit:
Een grooten en een kleinen koperen lezenaar (beide XVIII a).
Twee klokken, gegoten in 1640 door Everhardus Splinter te Enkhuizen en in 1691
door Claudy Fremy te Amsterdam.

Bergambacht.
In het RAADHUIS eenige stoelen, Lodewijk XVI.
De NED. HERV. KERK (H. Laurentius?), herbouwd na een brand in 1513, is in 1891
geheel vernieuwd met behoud der oude muren, behalve den zuidelijken zijmuur.
Eenbeukig schip met dwarspand, choor afgebroken. In een beer aan den noordkant
is een steen ingemetseld met: 1503 (?); in den noorder transeptgevel een steen met:
1672. De toren, van baksteen met zandsteenen banden, rijk gedetailleerd, is XV d,
de bekroning (laag achtkant met spits) uit 1891. De kerk bezit:
Vier gegraveerde, zilveren avondmaalbekers (XVII b, 1631 en twee 1653).
Aan de boerderij, gebouwd ter plaatse van het in 1909 afgebroken SLOT, een daarvan
afkomstige wapensteen met: 1610.
Kerkplein C 140, smidse met gevel (XVII), waaraan ankers (XVII) en gesneden
deurkalf (1670).
Versierde ankers (XVII) aan eenen gevel bij de kerk.
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Oude BOERDERIJEN: aan den weg naar Schoonhoven, BOUWLUST (1671) en eene uit
1752. Aan een der tusschenlanen, groote boerderij (1661) met versierde ankers.
Verschillende WATERMOLENS van XVIIe-eeuwsch type.

Bergschenhoek.
De NED. HERV. KERK (1870) bezit:
Eiken preekstoel (XVII d) met koperen doopbekkenhouder en twee lezenaars
(XVIII A).
Vier koperen kronen (1695, XVIII a en twee 1703).
IJzeren geldkist (XVII B).
Klok, gegoten in 1789 door Gerrit Bakker te Rotterdam.

Berkel.
Aan den weg naar Bergschenhoek: TOLHEK, met wapens op de posten (XVIII).
De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas) is een baksteenbouw, bestaande uit een 5/10
gesloten choor (XV d) met houten tongewelf, een schip (1732) en eenen toren (XV).
Zij bezit:
Hardsteenen doopvont (± 1400).
Preekstoel met koperen arm en lezenaar (alles XVII d).
Eenvoudig doophek (XVII A).
Drie eiken banken (midden XVII), een, met spreuk geschilderd door W. van
Breugel (1723); heerenbank met wapens en twee eenvoudige banken (XVIII a).
Vier koperen kronen (een, gemerkt 1647).
Twee koperen blakers (XVII) en zes (XVIII).
Vijf tekst- en opschriftborden (1631, 1637 en ± 1700).
Twee rouwborden (1748 en 1757).
Tegen den toren: portiek met wapens en vers (1810).
Grafmonument voor de heeren van Berkel en Rodenrijs (1707).
Verschillende zerken (1611, 1630, 1637, 1707, 1742 en 1746).
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Klok, gegoten in 1594 door Wilm Wegewaert te Deventer.
Aan het KERKHOF gemetselde hekposten (± 1760).
De moderne R.K. KERK bezit:
Gedreven kelk (XVIII a).
Verguld zilveren, gedreven ciborie (± 1700).
Acht houten kandelaars met metaalbeslag, Empire.
Borduurwerk (± 1810) op vernieuwd vaandel.
Zilveren missaalbeslag, Lodewijk XV, op band van 1835.
In het huis van den heer J.P. van Aelst: twee kamers, Lodewijk XV, en eene met
betimmering, schoorsteen en stucplafond (± 1785) en vier grisailles door N. Delin.

Berkenwoude.
Bij de NED. HERV. KERK (1833), een baksteenen toren (XV d, na bliksemschade in
1735 hersteld) met kruisgewelf op ribben. De kerk bezit:
Preekstoel met snijwerk (gemerkt: J.B. Fecit 1686).
Koperen lezenaar (XVII d).
Avondmaalzilver: twee bekers en vier schotels (1800).
Klok met wapens, gegoten in 1755 door Johan Nicolaus de Rock te Hoorn.
Tiendweg 20, bij den Kerkweg: gevel met versierde ankers (midden XVII).
Tiendweg 7: Boerderij met goedbewaarden gevel (1667).

Bleiswijk.
De NED. HERV. KERK (Joannes' Onthoofding) is een in 1865 grootendeels gepleisterde
baksteenbouw (XVI a), bestaande uit een eenbeukig schip en 5/10 gesloten choor,
beide met houten tongewelf, en eenen westtoren (spits vernieuwd in 1837). De kerk
bezit:
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Eiken preekstoel (1622) met koperen lezenaar en arm met doopbekkenhouder (XVII
d).
Doophek (XVII d) met koperen lezenaar (1693), twee armluchters en kandelaars
(XVII d).
Drie eenvoudige heerenbanken (XVII B) en overhuifde bank met snijwerk (XVII
d).
Twee tekstborden (XVII a).
Vier koperen kronen (± 1700).
Verschillende zerken (1515, XVI, 1605, 1631, XVII).
Klok, gegoten in 1687 door J. Ouderogge te Rotterdam.
MOLEN met steen, waarin vers betreffende de stichting (1781).
In particulier bezit: een in 1910 opgegraven gevelsteen (1679), vermoedelijk
afkomstig van het RAADHUIS.

Bleskensgraaf.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw (midden XV), bestaande uit een
eenbeukig schip, een driezijdig gesloten choor, beide met houten tonwelven gedekt,
en eenen toren op den westgevel. De zuidelijke muur van het schip is ± 1902 nieuw
bemetseld. De kerk bezit:
Eiken choorhek met snijwerk (XVII c).
Eiken preekstoel met gesneden klankbord (± 1678), koperen lezenaar en
doopbekkenhouder (beide XVIII b). Koperen voorlezers-lezenaar (1686).
Gesneden eiken beschot (1658) achter de muurbanken..
Twee zerken met wapens (1652).
Drie tekstborden (XVIII B door A. Heulsloot, 1638 en 1778, de beide laatste
hersteld in 1879).
Drie zilveren avondmaalbekers (1643 en 1675).
Klok (XV), gegoten door Butendiic.
Een uit deze kerk afkomstige, gedreven zilveren schaal (XVII B) is in het museum
Oud-Dordrecht te Dordrecht.
Aan de huizen B 26 en B 14 gevelsteenen (onderscheidenlijk 1643 en 1775).
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Bodegraven.
Bodegraven.
De NED. HERV. KERK (H. Gallus) is een baksteenen kruiskerk (XV B, gehavend in
1489, 1507, 1512 en 1672, inwendig vernieuwd 1674). bestaande uit een driebeukig
schip, waarvan de noordmuur gepleisterd is, een 5/10 gesloten choor, en een
nieuwbemetselden toren (XV B), waarop windvaan van 1748. Schip en choor zijn
met houten tonwelven gedekt. Aanbouwen: portaal (XVIII b) en consistoriekamer
(1829). De kerk bezit:
Eiken preekstoel met psalmbord en wapen (alles XVII c) en koperen lezenaar
(XVII d).
Eenvoudig doophek (XVII c) met koperen lezenaar (XVII d).
Orgel met snijwerk, Lodewijk XV (± 1740).
Vijf psalmborden (XVIII c en d).
Eenige zerken (o.a. 1640, XVII c en XVIII a).
Avondmaalzilver: een groot en een klein gedreven en gegraveerd blad (1784) en
twee gegraveerde bekers (1666).
Kerkstraat D 63: versierd anker (± 1700).
Aan den rijweg naar Woerden: huis KNODSENBURG (XVII c) met ijzeren hek.
Aan den weg naar Rietveld: BOERDERIJ (W.L. 22) met 1784 in de ankers.

Lagezijde.
Aan de hoeve ONVERWACHT, een gevelsteen (1619).

De Mije.
De R.K. KERK bezit:
Verguld-zilveren, gedreven kelk (1656 of 1657).
Zilveren monstrans (XVIII a).
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Den Bommel.
In de nieuwe SLUIS een steen met: 1619.
In de POLDERKAMER (XVIII): een tafel (XVII A) en twee trommen (XIX a).
De NED. HERV. KERK, achtkante baksteenbouw (1647) met torentje op het midden
en aangebouwd portaal, Lodewijk XV (1779), bezit:
Preekstoel (midden XVII) met koperen lezenaarsarm en blaker (± 1700).
Koperen voorlezerslezenaar met twee blakers (midden XVIII).
Twee koperen kroontjes (XVII d).
Avondmaalzilver: beker (1705) en twee borden (1716).
Eenig tinwerk.
Klok, gegoten in 1647 door C. Ouderogge te Rotterdam.
Gevels (XVII) aan de huisjes A 64 en A 69, beide met versierde ankers, die ook
voorkomen aan de huisjes A 8 en A 136 (dit laatste met: 1576 en 1691).
MOLEN, blijkens jaartalsteen van 1735.

Brandwijk.
De NED. HERV. KERK (1824) bezit:
Eiken preekstoel (1636) met koperen arm (XVIII a) voor lezenaar en doopbekken
(XVIII a).
Zilveren doopbekken (1785).
Hardsteenen epitaaf (Italiaansch, XVIII d) voor Samuel Onderwater (1748-1821).
Grafzerk (1628).
Koperen kroon, Lodewijk XVI (1792).
Avondmaalzilver: drie gegraveerde schotels, dito kan en twee bekers (alles 1785).
Klok, in 1638 gegoten door Wouter Both en Eppe van der Arck te Utrecht.
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Den Briel.
b. Verdedigingswerken en militaire gebouwen.
1. De WALLEN, aangelegd in 1702 en 1781 en versterkt 1839-1840, zijn nog geheel
aanwezig. Van de vier POORTEN is alleen de LANGE POORT (1709), in zijnen doorgang
met een tongewelf en twee riblooze kruiswelven, over. Voorts eenige kleine POORTJES
en gemetselde WATERVERSPERRINGEN (XVIII a.).
2. HOOFDWACHT (1792).
3. KAZERNE, zie onder e Nr. 3.

c. Pompen.
Een met beeldhouwwerk versierde zandsteenen POMP (1590, gerestaureerd in 1910)
staats sinds 1610 op het Welle-rondom.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS (1639, herbouwd 1792) heeft een bergsteenen gevel met
gebeeldhouwd fronton en open kloktorentje, waarop versierde windvaan. Inwendig:
Oude archiefkast (± 1701, gerestaureerd 1873) met snijwerk, twee archiefkasten
van Voorne en Putten (± 1700) en portret (XVIII d) van Jan Kluit († 1810).
2. WAAG tevens gevangenis (1623). Wapens der gevelsteenen in 1795 weggekapt.
Inwendig: oude gevangenhokken. In dit gebouw is in 1912 het GEMEENTEMUSEUM
gevestigd.
3. ZAKKENDRAGERSHUISJE (XVII d), aan het Maarland, thans brandspuit-huisje.
Uurwerk en twee klokken.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H. Catharina), vermeld in 1280,
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sinds ± 1337 kapittelkerk, is een onvoltooide baksteenbouw, met ruim gebruik van
bergsteen, bestaande uit een schip (XV A, in restauratie onder leiding van Jac. van
Gils) van drie beuken met kapellen langs de zijbeuken, en een ingebouwden, ten
deele met baksteen bekleeden, westtoren (gesticht 1417, ten deele ingestort 1456,
herbouwd in 1462, gerestaureerd onder leiding van Jos. Cuypers), waarvan de spits
in 1787 door bliksem is vernield. Aanbouwen: twee eenvoudige houten portalen
(XVII d) en een consistoriekamer (1838). Transept en choor zijn nimmer verrezen;
tot de Hervorming bestond een bij het middenschip aansluitend, laag hulpchoor.
Inwendig. Het middenschip heeft een vlakke houten zoldering (aanzetten voor
steenen welving en luchtbogen bewaard), de zijbeuken en kapellen zijn gedekt met
gemetselde kruiswelven, welker ribben op gebeeldhouwde kraagsteenen rusten.
De kerk bezit:
Plattegrond der kerk, gemerkt: J. van Westerwoudt Durdt, 1775.
Gesmeed ijzeren doopbekkenstandaard (XVI B).
Tegen de zuilen: fragment van een wijwaterbak (XV).
Eenvoudigen preekstoel (1778) met koperen doopbekkenarm en lezenaar (XVIII
d).
Eenvoudig doophek met koperen lezenaar (XVIII d).
Drie hekken (XVII d, XVIII B en Lodewijk XVI) voor de kapellen.
Twee eenvoudige, gesneden banken (XVII d).
Twee koperen kroontjes (1639 en 1679).
Marmeren grafmonument voor Admiraal Philips van Almonde († 1711).
Gebeeldhouwde epitaaf voor Franciscus Adrianus van Leyden († 1726).
Tal van gebeeldhouwde zerken (XV-XVIII), meest met weggekapte wapens en
titels o.a. voor Mattijs Wittez. († 1483);
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priesterzerk (XV), Paulus Briell en vrouw († 1683 en 1688), gemerkt J. van Aken.
Gildeborden van de kooplieden (1597), de kleedermakers (1598) en de
timmerlieden (1683).
Op den oostelijken torenwand, schildering van Mozes en Aaron en de X geboden
(1678), waaronder XVe-eeuwsche muurschildering doorschijnt.
Avondmaalzilver: vier gegraveerde bekers (twee 1615, 1649, 1667), twee gedreven
kannen (1681), gedreven schotel (1677), zilveren bijbelbeslag (1787); voorts een
bord en twee offerbussen (oorspronkelijk bekers), afkomstig van de Waalsche
gemeente (XVIII).
Versleten kussen van het kleedermakersgilde en verschillende trijpkussens (XVIII).
Spiegeltje, Lodewijk XVI.
Klokken:
a, gegoten in 1482 door Steven Buitendiic.
b. gegoten in 1744 door Ciprianus Crans te Amsterdam.
c. gegoten in 1773 door Pieter Bakker te Rotterdam.
d. 23 carillonklokken, gegoten in 1660 door Hemony.
Uurwerk en carillontrommel (1603).
2. De voormalige GASTHUISKAPEL (H. Jacobus), in 1585 aan de Engelsche, later aan
de Waalsche gemeente afgestaan, sinds 1826 in gebruik bij de Hervormden, is een
baksteenbouw (XV d), bestaande uit een eenbeukig schip met in de XIXe eeuw
verknoeiden en gepleisterden westgevel, een 5/10 gesloten choor, en eenen toren op
den westgevel. Schip en choor gedekt met houten tonwelven. De kerk bezit:
Eenvoudigen preekstoel (XVIII).
Klok, gegoten in 1696 door A. Dop te Rotterdam.
3. Van het voormalig BRIGITTINESSENKLOOSTER, later als Doelen gebruikt, bestaat
nog een vleugel (XVI A), thans ingericht tot kazerne.
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4. Van het voormalig CLARISSENKLOOSTER bestaat nog een zeer gehavend
muurpoortje (± 1500, hersteld in 1907).

f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
1. Het ZUID-EINDSCHE GASTHUIS (gesticht 1293, geheel verbouwd XVII a) is
gemoderniseerd. In den gevel (1854) een gevelsteen (XVII a). Inwendig:
Eiken kast (XVII d, gerestaureerd) en eenvoudige, houten schoorsteenmantel, met
bloemstuk, Lodewijk XVI.
Naast het gasthuis staat nog de onderhelft der muren van de in 1860 afgebroken
kapel, baksteenbouw (XV B), bestaande uit eenbeukig schip en 5/10 gesloten choor.
De haan van den kapeltoren staat thans op het gasthuis.
2. MERULA-WEESHUIS (gesticht bij testament van Merula, † 1558). Onbelangrijk
gebouw met nieuwen voorgevel. In den achtergevel, gevelsteen (XVI). Het weeshuis
bezit:
Miniatuurportret van Merula (1550, aet. 73).
Portret van Merula (gemerkt 1550, doch vermoedelijk jonger).
Twee familieportretten (Briell van Ellemeet, ± 1600).
Familiestuk (XVII B).
Eiken kast (XVII, gerestaureerd).
3. Voormalige LATIJNSCHE SCHOOL. Geschonden gevel. Gevelsteen met opschrift
en: 1594. Boven de deur: 1604.

g. Particuliere gebouwen.
A. Laat-gothisch.
Botermarkt 42. Tegen den achtergevel vierkante traptoren met gemetselde trap.
Inwendig: zolderdeur (beide XVI).
B. Renaissance. Trap- en tuitgevels, XVIe en XVIIe eeuwen.
1. Langestraat 38. Eenvoudige tuitgevel. Gevelsteen (1565).
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2. Botermarkt 94. Twee trapgevels (1588 en 1595). Inwendig: twee rijke
stucplafonds (± 1688), vermoedelijk Engelsch werk. Een uit dit huis afkomstig
laat-gothisch deurtje is thans in het Kupstnijverheidsmuseum te 's-Gravenhage.
3. Botermarkt 84. Fraai-gedetailleerde trapgevel (XVI d). Ankers.
4. Maarland 14. Trapgevel (1612). Rijke ankers, gevelsteen.
5. Nobelstraat 14. Tuitgeveltje (1612). Ankers, gevelsteen.
6. Maarland 28. Rijk-gedetailleerde trapgevel, Dordtsch type (XVII a, pui
vernieuwd). Ankers, Lodewijk XIV deur.
7. Botermarkt 29. Trapgeveltje van gele en roode steen (XVII A).
8. Turfkaai 108. Gevelfragment met gesneden puiband (XVII a).
9. Maarland 70. Dubbele trapgevel (XVII a). Ankers. 10. Zuideinde 88-90. Drie gekoppelde trapgeveltjes (XVII a). Ankers.
11. Maarland 10 en 11. Geveltjes van gele en roode steen (XVII A).
12. Langestraat 144. Gevel van gele en roode steen (XVII A). Gevelsteen.
13. Welle-rondom 158. Trapgevel (XVII A).
14. Maarland 24. Gevel met voluten terzijde der trappen (XVII A). Gevelsteen,
ankers.
15. Botermarkt 93. Dubbele trapgevel (midden XVII). Ankers.
16. Zuideinde 102. Gevelfragment (midden XVII).
17. Maarland 63. Trapgevel (1655). Top verminkt. Festoenen.
18. Zuideinde 105. Dubbele trapgevel (XVII). Beeldhouwwerk, ankers.
19. Langestraat 44. Trapgevel met fronton (XVII). Ankers.
20. Nobelstraat 6. Eenvoudig trapgeveltje van gele en roode steen (XVII).
21. Botermarkt 97. Eenvoudig trapgeveltje (XVII d) met leeuwtje op den top.
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22. Maarland 58. Tuitgevel (1785). Ankers.
23. Maarland. Verschillende eenvoudige gevels (XVII).

C. Lodewijkstijlen.
1. Botermarkt 86. (± 1750).
2. Zuideinde 52. (± 1750). Deur, Lodewijk XV.
3. Zuideinde 21. (XVIII d). Deur, Lodewijk XVI.

Détails van buitenarchitectuur.
1. Langestraat 39. Gemetselde deurnis (± 1600), stoeppaal (XVII B), deur.
Lodewijk XVI.
2. Zuideinde 80. Gesneden deurlijst (XVII B), deur (XVIII b)
3. Botermarkt 53. Gesneden deuromlijsting (XVIII a).
4. Maarland 75. Gesneden lijst om deur met boven- en zijlichten, Lodewijk XV.
5. Maarland 29. Gesneden deur en kalf, Lodewijk XV.
6. Nobelstraat 10. Gesneden deur en omlijsting, Lodewijk XVI, ijzeren stoephek
(± 1790).
7. Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld, vindt men aan de huizen:
Maarland 75 (1553), Turfkaai 100 a (XVI d) Botermarkt 11 (1589),
Coomenstraat 2 (1595), Maarland 71 (1607), Maarland 15 (1610), Maarland
62 (1612), Botermarkt 3 a (1613), Voorstraat 40 (1613), Botermarkt 34
(omstreeks 1625), Voorstraat 106 (hoofd van Maerlant, XVII a), Langestraat
144 (XVII b), Maarland 65 (XVII A), Coomenstraat 8 (1663), Maarland 32
(XVII c) Voorstraat 30 (XVII d), Voorstraat 28 (XVII B), Botermarkt 17,
Coomenstraat 4, Zuideinde 46 (alle XVII) en Langestraat 24 (XVIII d).
8. Ankers, voorzoover nog niet vermeld, vindt men aan de huizen:
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Botermarkt 11 (XVI d), Botermarkt 3 a, Voorstraat 44, 45, 48, 76, 87, 88 en
98, Wellerondom 167 (alle XVII).

Détails van binnenarchitectuur.
1. Zuideinde 57. Deur (XVII a).
2. Maarland 27. Stucplafond en marmeren schoorsteenmantel, Lodewijk XV.
3. Slagveld. Gesneden houten schoorsteenboezem (XVIII A), afkomstig uit een
huis aan het Maarland.

h. Museum.
Het STEDELIJK MUSEUM TER EERE VAN MAARTEN HARPERTSZ. TROMP, in 1912
gesticht in het voormalig Waaggebouw, bevat plaatselijke oudheden, en prenten en
voorwerpen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen en het
huis van Oranje. O.a. wapens, kastdeurtje met de wapens der drie schuttersvendels
(XVII), vlag van het Blauwe vendel (± 1688), beulszwaard en drie schuttersstukken
door M. Fuick (een gemerkt: 1660), gerestaureerd in 1912.

Delft.
b. Verdedigingswerken, bruggen.
1. OOST- (vroeger ST. CATHARINA-) POORT, baksteenbouw (XV, verbouwd 1514).
Poort tusschen twee van rond in achtkant overgaande torens. De bijbehoorende
voorpoort afgebroken tusschen 1757 en 1840.
2. Aan den Oostsingel, Plantsoenzijde, overblijfselen van twee waltorens (XV),
waarvan een, de REITVELDTSCHE TOREN, thans tot woning ingericht.
3. De stad bezit nog verschillende oude gemetselde BOOGBRUGGEN, waarvan de
volgende met jaartalsteen:
Brug aan de Koornmarkt (1668).
Brug aan het Oosteinde bij de Nieuwe kerk (1701).
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Brug (vernieuwd) bij Oude Delft Nr. 217 (1762).
Brug Oude Delft bij Noordeinde (1733).
Brug bij Oude Delft Nr. 36 (1773).
Brug Oude Delft bij de Oude kerk (1808).

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. GEMEENLANDSHUIS VAN DELFLAND. Laat-gothische, rijk met beeldhouwwerk
versierde, bergsteenen gevel (± 1520) met fraaie ankers en gesmeed ijzeren
dierenkoppen, die vroeger ringen droegen, bestemd om daaraan paarden vast te
binden. Traptoren van bak- en bergsteen met looden windvaan: meerman. Het voor
Jan de Heuyter (± 1475-1541) gebouwde woonhuis is in 1645 aangekocht door de
Hoogheemraden van Delfland en als administratiegebouw ingericht. Van 1648
dagteekenen het wapen van Holland en de overige wapens in den gevel. De gevel is
in 1888 en volgende jaren gerestaureerd. Inwendig: steenen gangpoortje (XVI) en
houten (XVII). In de voorhal, versierde balksleutelstukken. In de voorkamer, een
schoorsteen, Lodewijk XIV. In de kamer van Hoogheemraden, gesneden houten hek
en schoorsteen (midden XVII), waarin copie naar portret van Albrecht van Beieren;
met wapens versierd stucplafond, Lodewijk XVI. In de vergaderzaal, geschilderd
behang en grauwtjes (XVIII B). Drie verguld zilveren bekers (1672), waarbij twee
lederen foudralen en een ingelegde houten doos. Kaartverzameling.
2. RAADHUIS. Tegen den toren (baksteenen onderbouw vermoedelijk XIII, bergsteenen
bovenbouw XV, spits ± 1536, ingang 1618) van het oude raadhuis is, nadat dit in
1618 was verbrand, het nieuwe gebouw opgetrokken in bergsteen, naar het ontwerp
van Hendrik de Keyser. De ingang aan de westzijde draagt het jaartal 1618; in den
top van den voorgevel staat 1620. In 1662, 1760 en 1761 hadden, vooral
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inwendig, wijzigingen en herstellingen plaats. In 1838 zijn de vensters in den
voorgevel en in 1850 is de hoofdingang, waarboven vroeger het schavot, gewijzigd.
In den top, Justitiabeeld, vermoedelijk door de Keyser. Inwendig: in de schepenzaal,
drie schutterstukken, onderscheidenlijk door J.G. Delff (1592), M.v. Mierevelt (1611)
en Rochus Delff (1648). In de raadzaal, portretten door M.J.v. Mierevelt van Willem
I, Maurits, Frederik Hendrik, Philips Willem, Ernst Casimir en Lodewijk van Nassau;
voorts portretten van Willem II door C. de Man, Willem III naar Honthorst, Willem
IV door J. Fournier (1745) en Willem V door Bolomey (1768). In de
Burgemeesterskamer, vier gezichten op Delft (XVIII A), portret van Clara van
Spaerwoude (copie door C. de Man) en portret van Frederik V van Bohemen, den
‘winterkoning’, door Van Mierevelt. In de kamer van Burgemeester en Wethouders,
portret van Hugo de Groot door Van Mierevelt, portret van Koning Willem I door
Pieneman en een plattegrond van Delft in lijst (XVII B).
In den toren, twee klokken, onderscheidenlijk gegoten door Henrick van Trier in
1570 en door F. Hemony, te Amsterdam in 1659.
Drie uit het raadhuis afkomstige schilderijen: Graflegging door M. van Heemskerk
(1566), schutterstuk door Jacob Delff (1648) en Salomo's eerste recht door
Bronckhorst zijn thans in het Gemeentemuseum. Een groote eiken tafel (XVII) uit
het raadhuis is in de Historische zaal op het Prinsenhof.
3. Oude Delft 39-41. MILITAIR KLEEDINGMAGAZIJN, vroeger HUIS DER OOST-INDISCHE
COMPAGNIE. Twee trapgevels (1631), waarvan een verminkt. Ankers, windvaan,
verlaatbak (alles XVII b). Laat-gothisch poortje (XVI A) met oude deur en beslag.
Aan den achtergevel: klok, gegoten te Amsterdam door I. Kruse en Co. in 1780.
Inwendig: zaal met betimmering en schoorsteen, Lodewijk XIV. Een
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hieruit afkomstig schoorsteenstuk is in het Rijksmuseum te Amsterdam. Achterkamer
met kleiner schoorsteen, Lodewijk XIV.
4. Markt. WAAG (1770) met gebeeldhouwden tympan. Ingemetseld: steen (1770)
van de gildekamer der goudsmeden.
5. Markt, hoek Voldersgracht. VLEESCHHAL met VISCHMARKT (XVII B). In het
fronton een relief. Aan den zijgevel, klok, gegoten te Amsterdam in 1691 door Claudy
Fremy.
6. Markt. 17. BOTERHUIS (1765). Achtergevel met wapen van Delft. Voormalig
COLLEGIUM CHIRURGICUM.
7. Oude Delft hoek Geer. AMMUNITIEMAGAZIJN VAN HOLLAND (1601). Gevelsteen.
8. Schie. Voormalig GENERALITEIT'S KRUITMAGAZIJN (1611).
9. Oude Delft, O.Z. ARSENAAL. Baksteenen gevel. (XVII d). Groot relief (1692).
Hek (XVIII).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. OUDE KERK (oorspronkelijk gewijd aan den H. Bartholomeus, sinds
1396 aan den H. Hippolytus), ter vervanging eener houten kerk gebouwd midden
XIII tot XVI A, is in 1536 door brand en in 1566 door de beeldstormers geteisterd;
verloor in 1654, door het springen van het kruitmagazijn, hare gebrandschilderde
glazen en is op verschillende plaatsen gerestaureerd (XIX). Zij bestaat uit een
baksteenen westtoren (XIII) met door vier achtkante hoektorentjes (vernieuwd
1899-1900) omgeven spits van berg- en baksteen, een baksteenen schip (XIV),
waarvan de zijbeuken - aan den noordkant breeder dan aan den zuidkant - langs den
toren zijn voortgezet, een alleen aan den noordkant opgetrokken, bergsteenen kruisarm
(± 1500) vermoedelijk door Rombout Keldermans, en een 5/10 gesloten choor (XV),
geflankeerd
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door een even diepe, en eveneens 5/10 gesloten, zijbeuk aan den noordkant, en een
kortere, rechthoekig gesloten, aan den zuidkant. Tegen den toreningang en den
westmuur van het transept zijn portalen (het laatste thans stovenhok) aangebouwd
(± 1500); tegen den oostelijken transeptwand eene kapel (± 1500) en tegen den
sluitwand der zuidelijke zijbeuk eene sacristie (XV), thans consistoriekamer. De kerk
is gedekt met zadeldaken, waarop laat-gothische looden makelaars en een windvaan:
de bultenaar, behalve de kruisarm, die vlak, met lood, is afgedekt. Op den toren twee
versierde wijzerborden (1605). Inwendig: zuilen en houten tonwelven, vlakke
zoldering in den kruisarm; gemetselde kruisribgewelven in den toren en de
aanbouwen. De kerk bezit:
Gebeeldhouwden, eiken, preekstoel (1548) met later klankbord. Een deel der
torenvormige bekroning van het oude klankbord in de verzameling de Stuers te
's-Gravenhage.
Graftombe (1629) met liggend beeld, voor Piet Hein, door Pieter de Keyser.
Graftombe (1611 en 1655, hersteld 1856) met liggend beeld voor Elisabeth Tegor,
dochter van Marnix, gehuwd met Carel Morgan, vermoedelijk door Hendrik de
Keyser. Omgeven door ijzeren hek (XVII).
Graftombe (1654) met liggend beeld, voor Maarten Harpertsz. Tromp door
Rombout Verhulst.
Epitafen voor: Jacoba van der Dussen (1614, Clara van Spaerwoude (1615), Maria
de By, gehuwd met Frans Meerman (1622), Johannes Lodensteyn en vrouw (1644),
Jan Delff en vrouw (1661) en Gerardus Welhovius en twee vrouwen (1665).
Obelisk (1723) voor Antonie van Leeuwenhoek.
Memoriesteentje (1737) voor H.K. Poot, aan een der zuilen van het schip.
Grafzerken uit 1425, 1474, 1537, 1552, 1570, XVI, en vele, met beeldhouwwerk
versierd, XVII en XVIII.
Van eene, in 1862 ontdekte en weder overgewitte, muur-
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schildering berust eene afbeelding in het Gemeentemuseum (Catalogus Nr. 249).
Drie schilderijen: portretten van Clara van Spaerwoude (1565) en Dr. Clinquant
(XVII), en bijbelsche voorstelling (XVII).
Gegraveerd zilveren doopbekken (1668).
Avondmaalzilver: vier gegraveerde bekers, vier kleine schalen en een groote (alles
1663).
Twee klokken, onderscheidenlijk gegoten door Hendrick van Trier in 1570 en
door Jan Albert de Grave te Amsterdam in 1719.
2. De NED. HERV. NIEUWE KERK (oorspronkelijk aan de H. Maagd, later aan St. Ursula
gewijd), ter vervanging eener in 1381 gestichte houten kerk, van 1383 tot 1496
gebouwd, heeft in 1536 door brand, in 1566 door de beeldstormerij en in 1654 ten
gevolge van het springen van het kruitmagazijn geleden. De westtoren, op welks
baksteenen benedendeel (1396-1412, portaal van 1432, hersteld 1908) een achtkant
van bergsteen staat (onderhelft 1430-1447, bovenhelft, door een meester uit Brabant,
1484-1496), heeft gedeeltelijke herstellingen ondergaan in 1779 (ingang), 1817 en
1848 (achtkant). Van 1862-1867 is het achtkant gedeeltelijk vernieuwd, in 1875 een
nieuwe spits gebouwd naar het ontwerp van Dr. Cuypers en Prof Gugel (de oude
spits was in 1536 verbrand, de tweede in 1872). De kerk bestaat uit een driebeukig
schip (1412-1435), waarvan de zuidelijke zijbeuk langs den toren is voortgezet en
verbonden aan een ten westen uitgebouwde doopkapel (XV); een dwarspand (in
1384 begonnen) en een 5/10 gesloten choor met omgang en 9/18 sluiting, dat sinds
1465, onder leiding van Jacob van den Bergh, bouwmeester van den Utrechtschen
Dom, is gebouwd, ter vervanging van het 1384-1389 opgetrokken oude choor. Ten
zuiden der omgang is een sacristie (thans consistoriekamer) met traptorentje en een
lage kluis (alles XV, met opschriften van 1559 en 1646). De kerk, met
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zadel- en lessenaardaken gedekt, is van baksteen, aan schip en transept met plinten,
aan het choor bovendien met banden van bergsteen. Inwendig (zeer geschonden door
‘herstellingen’ 1837-1841): zuilen; in het middenschip vlakke zoldering met
steekkappen naar de vensters (vroeger houten tongewelf, waarvan overblijfselen
bewaard); in de zijbeuken houten tonwelven; in het dwarspand, de zijbeuken en den
omgang van het choor gemetselde kruisribgewelven; in het choor zoldering als in
het schip. Voorts gemetselde kruisribgewelven in de aanbouwen, de doopkapel en
het torenportaal, en een stergewelf in het achtkant van den toren. Onder het choor
en den omgang, grafkelder van het Huis Oranje-Nassau (XVI d, vergroot 1822). De
kerk bezit:
Praalgraf (1614-1622) voor Prins Willem I, door Hendrik de Keyser.
Grafmonument (1781) voor Hugo de Groot, door H. van Zwol.
Grafmonument voor Willem George Frederik, Prins van Oranje († 1793), door
Canova, overgebracht uit Padua.
Graftombe voor Prinses Paulina van Nassau († 1806), overgebracht uit Freienwalde.
Memorieplaat voor Willem Alexander Ernst Casimir van Oranje († 1822),
overgebracht uit Brussel.
Grafmonument (1847) voor Koning Willem I, door W. Geefs, overgebracht uit
het kasteel Rahe bij Aken.
Epitafen voor Hadrianus Berckhovius (1620), Paulus van Beresteyn en vrouw (†
1625 en 1634) en een, door L. Royer, in 1834 gesticht ter nagedachtenis der in 1832
te Antwerpen gesneuvelde kapiteins Schutter en van Hoey.
Verschillende grafzerken, o.a. uit 1515, 1532, 1536, 1537, 1553, 1554, XVI, XVII
en XVIII.
Avondmaalzilver en doopbekken als in de Oude kerk.
In 1906 is op een der choorzuilen een schildering (vrouwefiguur) ontdekt en weder
overgewit.
In de sacristie, een wandkastje met ijzer beslag (XV).
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Een uit deze kerk afkomstige, laat-gothische deur is in de verzameling der Technische
Hoogeschool, een deurbekroning uit het gesloopte choorhek in het
kunstnijverheidsmuseum te 's-Gravenhage.
Carillon van 36 klokken, gegoten in 1660 door F. Hemony te Amsterdam met
speelton, eveneens gegoten door Hemony, volgen ontwerp van den maker van het
speelwerk, Jan van Cal te Nijmegen.
Uurwerk (1660) door Coenraad Harmensz. Broekman te Delft, versierd met
cartouche (1570) van een ouder.
Twee luiklokken, onderscheidenlijk gegoten te Middelburg (?) door Jan Burgerhuis
in 1607, en te Amsterdam, door F. Hemony, in 1662.
3. Noordeinde 4a. LUTHERSCHE KERK, vroeger kapel van het in 1405 gestichte
ST.-JORISGASTHUIS. Baksteenbouw, bestaande uit een eenbeukig schip (XV) met
latere 3/6 sluiting. Op den voorgevel met gewijzigden top (XVIII c) een baksteenen
torentje (XV) met bergsteenen kantblokken. Inwendig: houten tongewelf met beeldjes
(XV) aan twee der muurstijlen. De kerk bezit:
Eiken preekstoel met koperen lezenaararm en twee luchters (alles 1764).
Voorlezerstribune met koperen lezenaar (XVIII c).
Een groote en twee kleine koperen kronen (XVIII c).
Orgel met balustrade (beide 1764).
In de consistoriekamer, bolpoottafel (XVII) en lijst der predikanten in gesneden
lijst, Lodewijk XV.
Klok, gegoten te Rotterdam in 1834 door G. van Hengel en zoon.
4. Oude Delft hoek Schoolstraat. Gebouwen van het in 1400 op deze plaats gevestigde,
voormalige ST.-AGATHAKLOOSTER, thans voor verschillende bestemmingen ingericht
en grooten-
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deels zeer gewijzigd en gehavend. Vermeldenswaardig zijn:
a. De voormalige kapel (± 1470), waarvan de westelijke helft tot MILITAIR
MAGAZIJN en kosterswoning, de oostelijke (in 1572 huiskapel van Willem I, van
1621 tot 1635 ENGELSCHE KERK) tot WAALSCHE KERK is ingericht. Toegankelijk
door twee poortjes aan het Oude Delft, een zuidelijk (± 1500) met stergewelf en een
noordelijk (XIX A). De kapel is een baksteenbouw, eenbeukig schip van 9 traveeën,
waarvan de 4 westelijke als dubbelkerk aangelegd. Tegen de sluiting zijn een portaal,
een sacristie (thans consistoriekamer) en een schat- of gerfkamer aangebouwd, alle
drie met stergewelven overdekt (± 1500); tegen den noordwand, langs de 4 westelijke
traveeën, en tegen den westwand is een met kruisribgewelven overdekte kruisgang
met verdieping opgetrokken, aansluitend, op den zuidwesthoek, bij een zeskanten
traptoren met kunstig gemetselde spiltrap (± 1500; de spits afgebroken ± 1860). Bij
de vier oostelijke traveeën, is een zijschip aangebouwd (XVII). Op het dak: spitsje,
waarin klok, gegoten te Enkhuizen in 1631, door Everhardus Splinter. Inwendig:
houten tongewelf, in het tot magazijn dienende deel met houten Apostelbeelden (XV)
tegen de muurstijlen. Onder een deel der kerk, grafkelder van Emanuel van Portugal,
gesloten met gebeeldhouwde zerk (1666). In de consistoriekamer, schoorsteen met
schilderstuk (XVIII B). De kerk bezit:
Gesneden eiken preekstoel, Lodewijk XVI, en doophek (XVIII a).
Orgel (1669, gerestaureerd 1869).
Koperen arm (XVIII A) voor voorlezerslezenaar.
Predikantenlijsten in gesneden lijsten (± 1770).
Portret van Ds. P. Baudanus door J.E. Casteel (1703).
b. De oostelijke helft van den noordelijken vleugel van het klooster, in 1572
ingericht tot verblijf van Willem I, het z.g. OUDE- of PRINSENHOF, thans grootendeels
in gebruik
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bij het leger. Deze gebouwen (XV d en XVI a) zijn aangelegd om twee binnenplaatsen,
waarvan de oostelijke van het Oude Delft toegankelijk is door een klassiek poortje
(1620?, afkomstig van de in 1775 naar hier overgebrachte LATIJNSCHE SCHOOL),
waarboven een relief (1658), herinnerend aan de vroeger hier gevestigde SAAIHAL.
In het gebouw, dat de oostelijke binnenplaats scheidt van de westelijke, drie
laat-gothische poortjes (± 1500), waarvan het noordelijke toegang geeft tot een
gewelfde gang (XVI, hersteld 1885), met de trap, waarop Willem I in 1584 werd
vermoord, en tot de straks te vermelden HISTORISCHE ZAAL; het zuidelijke tot een
gang naar de westelijke binnenplaats. Deze laatste is ten zuiden begrensd door de
kapel met de reeds genoemde kruisgang, ten westen door een 3/6 gesloten, rechthoekig
gebouw (± 1500), thans MILITAIR KLEEDINGMAGAZIJN, en, ten noorden, door het
voormalig refectorium (± 1500), van het klooster, langwerpigen rechthoek, op welks
verdieping de Historische Zaal is ingericht, ter herinnering aan het verblijf alhier van
Willem I. Hierboven het Gemeentemuseum.
Deze zaal (in 1885 geheel gerestaureerd), heeft twee schoorsteenen (± 1650) en
een op kraagsteenen met sleutelstukken (± 1500) gedragen balkenzoldering, in 1668
beschilderd door Leonard Bramer (de schildering hersteld door W.A. Hopman). In
den wand tegenover de vensters twee muurkastjes en een nis (door moderne
gobelinschildering bedekt), waarin overblijfselen eener muurschildering (± 1500).
Tegen het oostelijke gebouw der westelijke binnenplaats een traptorentje (± 1500,
met in 1885 vernieuwde spits).
c. De westelijke helft van den noordelijken vleugel van het klooster, ingericht tot
‘KAMER VAN CHARITATE’ (in 1862 vervangen door de DIACONIE DER NED. HERV.
GEMEENTE). Hierin, aan de Schoolstraat, drie poortjes, boven een waarvan een nisje
met beeldengroep (1614): Charitas, door Hendrik

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

32
de Keyser; de beide andere uit 1647 en 1651. Inwendig: Eenvoudig poortje (1761).
Regentenkamer, waarin hardsteenen schoorsteen met schilderstuk: Charitas
(gemerkt: C. de Man, 1682), oude meubelen (XVII), een staande klok, Lodewijk
XV, opschriftbord (1654) met trekletters door Theod. Verburch, drie portretten (XVII
en XVIII), een miniatuurportret (XIX a), vier schilderijen (XVII), vier gesneden
wapens van regentessen (twee 1742; 1752, 1757), twee gesneden rouwversieringen
(XVIII A), een gepolychromeerde houten groep (XVII B): de Liefdadigheid, eenige
glazen bokalen, waarbij een (XVII A), gevonden bij de droogmaking der
Nootdorpsche plas. Voorts een koperen memorieplaat (1499) voor de stichting van
Missen, vermoedelijk uit het klooster, en vier gesneden rosetten (XVII) van de
gewelven der Oude kerk.
5. Oude Delft 59. Gebouwen van het voormalig ST.-BARBARAKLOOSTER, later
WEESHUIS, thans MILITAIR HOSPITAAL. Voorgebouw (blijkens jaartalsteen, uit 1550)
met twee laat-gothische poortjes. Inwendig: regentenzaal met rijk stucplafond,
Lodewijk XIV en XV, marmeren schoorsteen met gestucten boezem, gestucte
dessus-de-portes, alles Lodewijk XIV. Kapel: baksteenbouw (XVI A) met door nisjes
versierde contreforten. Klok, gegoten te Amsterdam door Jan Albert de Grave in
1725.
6. Oude Delft hoek Nieuwstraat. Kapel van het in 1577 tot MEISJESHUIS ingerichte
KLOOSTER DER H.-GEESTZUSTERS. Eenbeukig schip met 3/6 sluiting. Baksteenbouw
(XV); op den westgevel (geheel gerestaureerd in 1910 door M.C. Hartmann en Ad.
Mulder) een bergsteenen torentje (XV). Inwendig: houten tongewelf; overigens
geheel gewijzigd.
7. Verversdijk 48. Kapel van het voormalig ST.-MARIA-MAGDALENAKLOOSTER, na
1654 door het leggen van een
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vloer tot twee verdiepingen gemaakt en ingericht, beneden, voor het chirurgijnsgilde,
boven tot anatomiezaal, thans in gebruik bij de Gemeente. Baksteenbouw (XV B).
Aan den noordkant traceeringen in de gedichte vensters; zuid- en oostwand gewijzigd.
Inwendig: poortje (1657).
8. Oude Delft 215-217. Laat-gothisch poortje (XV B, later gewelf) in bak- en
bergsteen van het voormalig BEGIJNHOF. In den boogtrommel zeer geschonden relief:
Joannes op Patmos.
9. De gebouwen, o.a. het refectorium, van het voormalige
MINDERBROEDERSKLOOSTER, zijn thans zeer gehavend en ingericht voor de
plateelfabriek ‘de Porceleyne Fles’. Inwendig eenige laat-gotische balksleutelstukken
(± 1500).
10. OUD-KATHOLIEKE KERK (H. Ursula), op het Begijnhof. Eenvoudige baksteenbouw
(1743) met twee beelden tegen den voorgevel. Eenbeukig schip met halfronde absis.
Inwendig: fraai stucgewelf; tegen den westwand, galerij; bij het choor, rijk
gebeeldhouwde preekstoel (alles XVIII b). De kerk bezit voorts:
Groot, gebeeldhouwd, houten crucifix (XVI a).
Zes schilderijen: Calvarieberg (XVI b), Aanbidding der herders (XVI d), Mis van
den H. Gregorius (XVII a), Verrijzenis van Christus (XVII a), Bespotting van Christus
(XVII b) en Christus aan het kruis (midden XVII).
Dertien portretten van pastoors der parochie: Musius († 1572), Jan Janss († 1596),
J. Stalpaert van der Wiele († 1630), S. Purmerend († 1650), J. de Bout († 1671),
Broedersen († 1672), N. van Erkel († 1697), J. van Erckel († 1734), De Wolf (†
1784), Nelleman († 1805) en drie onbekende (XVI d, XVIII en XVIII d).
Tafel van palisander- en ebbenhout (XVII B).
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Utrechtsch Cantuale (Delftsche druk, 1566).
Boekband (XVIII b) om brevier (1728) met zilveren slootjes (XVIII b).
Boekband (XVIII c) om Missale (1766) met zilveren klampen (XVII c).
Gedreven zilveren Godslamp (XVII b).
Tien gedreven zilveren kandelaars in drie grootten (gemerkt: M.D. Bruyn fecit
1632 en 1633).
Twee gedreven zilveren armluchters (XVII d).
Gedreven zilveren monstrans en kelk (beide XVII).
Gedreven zilveren ciborie (XVII b) in den trant der kandelaars.
Kleine, gedreven, verguld zilveren kelk (XVII a).
Gegraveerd zilveren oliebusje (XVII b).
Twee zilveren ampullen (XVII b) en een ovalen schotel (XVII c) met gegraveerden
rand.
Antependium, kazuifel en choorkap van Italiaansch brokaatfluweel (XV) met
geborduurde orfrois (XV) en op den kap een schild (XVI).
Rood kazuifel met kruis van Venetiaansch fluweel (XVI).
Kazuifel met fraai geborduurd kruis (± 1600).
Kazuifel met sterk gerestaureerd borduurwerk (XVII?).
Kazuifel van zilverlaken, Lodewijk XIV, met verknoeid borduurwerk (XVI d?).
Witten choorkap met borduurwerk (XVIII a).
Rood antependium (± 1500) met geborduurd granaatpatroon en distelrand.
Wit antependium met borduurwerk (midden XVII) in kleuren.
Geborduurd kelkvelum (XVI d).
11. Voorstraat. In den dakruiter der moderne R.K. KERK (H. Hippolytus), een klok,
gegoten in 1835 door Petit en Fritsen.
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f. Gebouwen van onderwijs en liefdadigheid.
1. Oude Delft 95. Hoofdgebouw der TECHNISCHE HOOGESCHOOL (midden XVIII).
Inwendig: de z.g. Prinsenzaal met stucplafond en marmeren schoorsteen met gesneden
houten boezem, alles Lodewijk XVI. In deze zaal: portret van Prins Willem I
(vermoedelijk oude copie naar Mierevelt) en eenige portretten (XIX A).
In den tuin van het gebouw, gevel (1688) in bak- en bergsteen van het voormalig
H. Geesthofje aan de Breestraat te Leiden, afgebroken in 1875 bij den bouw der
Studenten-Sociëteit.
2. Burgwal 43. BANK VAN LEENING (XVIII). Gevelsteen.
3. Oosteinde. KLAUWHOFJE. In den muur aan de Vest, jaartalsteen (1605). In de
moderne kapel: kleine altaarretable (XVII), laat-gothisch Mariabeeld (XVI a), Pietà
(XVI), vrouwelijke heilige (XVI d), Mariabeeld, geplaatst tegen opschriftbord (1681),
elf portretten (XVI d en XVII).
4. Van der Mastenstraat 32. HOFJE VAN GRASWINCKEL (1660). Gevelsteen (1575)
en vier gebeeldhouwde wapens (1660).
5. Paardenmarkt 30. HOFJE VAN VAN DER DUSSEN (1707). Eenvoudig steenen poortje.
6. Oude Delft 116. MEISJESHUIS (1769). Hardsteenen portiek met twee beelden door
S.J. Cressant. Inwendig: eenvoudige stucplafonds (XVIII b), twee teekeningen der
kapel (zie: e Nr. 6), eenige stoelen (XVIII).

g. Particuliere gebouwen.
A. Laat-gothiek.
1. Koornmarkt 64. Fraaie gevel met laat-gothischen onderpui (1545). Bovendeel
uit 1621. Ankers.
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2. Wijnhaven 16. Gevel (XVI A) met laat-gothischen pui. Gevelsteen, Ankers.
3. Oude Delft 96. Pakhuisgevel (XVI A).

B. Vroeg-Renaissance, ten deele met gothische motieven.
1. Wijnhaven 20. Fraaie gevel. Gesneden puibalk (1540).
2. Koornmarkt 81. Rijke gevel (± 1550, gerestaureerd in 1911). Gebeeldhouwde
boogtrommels. Ankers. Vermoedelijk vroeger: bierbrouwerij ‘De Handboog’.
3. Oude Delft hoek Breedstraat. Fraaie gevel (± 1550) met geschonden top. In den
onderpui modern gothiek poortje.
4. Voorstraat 26. De afbraak van den vroeger hier aanwezigen gevel (± 1550,
afgebroken in 1911), is door de gemeente bewaard.
5. Verversdijk 170. Trapgeveltje (1563).
6. Noordeinde 9. Gevelfragment (XVI B).
7. Voldersgracht 6. Gevel (XVI B). Ankers.
8. Geer 28. Fragment van een trapgevel (XVI B). Ankers.
9. Choorstraat 54. Fraaie gevel (XVI B, gerestaureerd 1906). Onderpui modern.
10. Koornmarkt 36. Fragment van een trapgevel (XVI B). Gevelsteen. Ankers.
11. Boterbrug 15. Gevelfragment (1585). Ankers.
12. Vrouw Jutteland 9. Gevel (1606). Ankers.

C. Zeventiende-eeuwsche Renaissance.
1. Voorstraat 3. Gevelfragment (1612). Gevelsteen, ankers.
2. Oude Delft 38. Fraaie gevel (1614). Top ontbreekt. Gebeeldhouwde sluitsteenen,
ankers.
3. Markt 53. Tuitgevel (1615). Gevelsteen.
4. Achterom 53. Twee kleine trapgevels en poortje (1620).
5. Oude Delft 159. Fraaie trapgevel (XVII b). Gevelsteen van het in 1807 hier
gevestigde gymnasium. Deur en anker
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

(± 1700, gerestaureerd in 1912). Op de binnenplaats traptoren (XVI c).
Choorstraat 45. Trapgevel XVII A) in den trant van de Keyser. Er naast, poortje
(1639).
Oude Langendijk 25. Geschonden trapgevel (XVII a).
Voorstraat 12. Trapgeveltje (XVII a, top gerestaureerd). Ankers.
Molsteeg over de Voldergracht Zijgevel (XVII A).
Oude Delft 53. (XVII A).
Voorstraat 5. Gevelfragment (XVII A). Ankers.
Jacob Gerritstraat 3. Geveltop (XVII A, gerestaureerd).
Markt 30. Gevel (midden XVII) met metselmozaiek; achtergevel op
gebeeldhouwde consoles uitgebouwd. Inwendig: trappoortje (XVII), geschilderd
plafond en schoorsteen met schilderstuk, Lodewijk XIV (XVII d).
Brabantsche Turfmarkt 88. Geveltop (XVII B), met festoenen.
Markt 59. Tuitgevel (XVII B) met festoenen. Ankers.
Oude Delft 157. Gevel (XVII c) met kroonlijst en fronton in den trant van Pieter
Post. Inwendig: steen (1614) uit het woonhuis van Pieter de Hooch, afkomstig
uit het huis van Hieronymus Daelte.
Verversdijk 164. Trapgevel (XVII B). Drie gevelsteenen, oeil de boeuf.
Verversdijk 164. Trapgevel (XVII B). Rond venster, ankers.
Molsteeg 3. Trapgevel (XVII). Gevelsteen.
Van der Mastenstraat 45. Trapgevel (XVII).
Burgwal 31. Trapgevel (XVII).
Vrouw Juteland 35. Trapgevel (XVII).
Vrouwenrecht 2. Trapgevel (XVII). Ankers. Deur, Lodewijk XIV.
Burgwal 51. Eenvoudig trapgeveltje (XVII).
Noordeinde 4. Eenvoudig gevelfragment (XVII).
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26. Oude Delft 8. Gevelfragment (XVII). Ankers.
27. Oude Langendijk en Voldersgracht. Achtergevels (XVII), uitgebouwd over het
water, sommige op versierde consoles.
28. Markt hoek Voldersgracht. Bij den achtergevel, traptoren (XVII).
29. Molslaan 48. Pakhuis (XVII) op de Gemeentewerf.

D. Lodewijk-stijlen en Eerste Keizerrijk.
1. Oude Delft 241 Fraaie gevel, Lodewijk XIV (1741). Hardsteenen plint.
2. Oude Delft 123. Deftige gevel, Lodewijk XIV. Hardsteenen deur- en
vensterbogen.
3. Oude Delft 205. Deftige gevel, Lodewijk XIV. IJzeren lantarenarmen.
4. Voorstraat 19. Fraaie gevel, Lodewijk XIV.
5. Koornmarkt 95. Fraaie gevel, Lodewijk XIV.
6. Wijnhaven 8. Lodewijk XIV. Inwendig: gestucte gang, achterkamer met
stucplafond, schoorsteen met schilderstuk en grauwtje door Spruyt, portebrisée.
Alles Lodewijk XIV
7. Oude Delft 73. Lodewijk XIV. Hardsteenen plint.
8. Oude Delft 47. Lodewijk XIV. Inwendig: vestibule en rijk-gestucte schoorsteen
in de achterkamer, Lodewijk XIV.
9. Koornmarkt 41. Eenvoudige gevel, Lodewijk XIV. Hardsteenen plint, deur met
versierd bovenlicht, stoephek.
10. Wijnhaven 15. Lodewijk XIV.
11. Oude Delft 203. Onversierde gevel, Lodewijk XIV.
12. Brabantsche Turfmarkt 20. Deur en interieur, Lodewijk XIV.
13. Markt 4. Lodewijk XIV.
14. Noordeinde 19. Régence.
15. Oude Delft 49. Gevel (1759) met hardsteenen plint. Achtergevel (1756).
Inwendig: gang met stucwerk en mar-
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

meren bank, gesneden deuren. Voorkamer met stucplafond en
schoorsteenboezem, trijpbehang (alles XVIII c).
Oude Delft 141. Lodewijk XV (± 1760). Fraai stoephek.
Markt 57. Tuitgevel (1765). Zijgevel (XVII).
Wijnhaven tegenover 13. Voormalig COLLEGIUM CHIRURGICUM. In den top
wapen van Delft.
Noordeinde 5. Lodewijk XV. Deuromlijsting, Lodewijk XVI, stoephek (1789).
Koornmarkt 85. Lodewijk XV.
Oude Delft 211. XVIII. Bovenlicht, Lodewijk XVI.
Choorstraat 32. XVIII c.
Koornmarkt 75. Eenvoudige deur met omlijsting, Lodewijk XVI. Inwendig:
geschilderd behang en schoorsteen, Lodewijk XIV.
Oude Delft 75. Gevel met erker, Lodewijk XVI. Stoephek. Inwendig: Lodewijk
XIV.
Oude Delft 121. Lodewijk XVI. IJzeren lantarenarmen.
Oude Delft 201. Lodewijk XVI.
Oude Delft 209. Lodewijk XVI. Stoephek.
Boterbrug 8. Pakhuis (XVIII d).
Oude Delft 207. Deftige gevel, Keizerrijk.
Oude Delft 119. Keizerrijk. Pui met door bogen verbonden zuiltjes.
Burgwal 95. Winkelpui, Keizerrijk.

Détails van buitenarchitectuur.
1. Kloksteeg. Tuinpoortje (XVII) met gebeeldhouwden sluitsteen.
2. Gasthuislaan 224 Poortje (1664) met gevelsteen.
3. Phoenixstraat. Poortje (1682).
4. Jacob Gerritstraat 17. Oeil de boeuf (XVII).
5. Oude Delft 60. Stoephek, Lodewijk XIV.
6. Oude Delft 241. Deur en stoephek, Lodewijk XIV.
7. Oude Delft 132. Stoephek (midden XVIII).
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8. Geer 48. Deur en gesneden deurkalf, Lodewijk XV.
9. Oude Delft 28. Stoephek (XVIII c).
10. Oude Delft 142. Deur (XVIII B).
11. Oude Delft 16. Stoephek, Lodewijk XVI.
12. Oude Delft 35 en 37. Stoephekken (1782).
13. Oude Delft 201. Deur, Lodewijk XVI.
14. Oude Delft 233. Deur, Lodewijk XVI.
15. Voorstraat 22. Deur met omlijsting, Lodewijk XVI.
16. Oude Delft 56. Lodewijk XVI.
17. Oude Delft 94. Deuromlijsting, Lodewijk XVI.
18. Koornmarkt 73. Eenvoudige deur, Lodewijk XVI.
19. Oude Delft 24. Stoephek (XVIII d).
20. Oude Delft 106. Deur, Keizerrijk.
21. Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld, vindt men aan de huizen:
Verversdijk 45 (1537), Brabantsche Turfmarkt 84 (1615), Brabantsche Turfmarkt
22 (1618), Wijnhaven 13 (1639), Oude Langedijk 7 (1641), Oosteinde bij de Oostpoort
(XVII), Markt 69 (1557) Voldersgracht 5 (XVIII A), Wijnhaven 27 (1767: COLLEGIUM
PHARMACEUTICUM), Brabantsche Turfmarkt 91 (XVIII d), Brabantsche Turfmarkt
87 (± 1800).
22. Versierde ankers, voor zoover nog niet vermeld, komen voor aan de huizen:
Oude Delft 4, Geer 24, Koornmarkt 87 en 101, Oosteinde 182 (alle XVII) en
Koornmarkt 3 (XVIII).
Détails van binnenarchitectuur:
1.
2.
3.
4.

Molslaan 13. Overblijfselen van kamerinrichting (XVII en XVIII A).
Noordeinde 15. Schoorsteen (XVII d).
Noordeinde 5. Geschilderd behang (XVIII).
Oude Delft 257. Geschilderde behangsels (Lodewijk XV en XVI).
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5. Oude Delft 197. Stucplafonds in kamers en trappenhuis, Lodewijk XV).
6. Oude Delft 299. Deur, Lodewijk XVI. Geschilderde dessus-de-portes (XVIII).

h. Musea en particuliere verzamelingen.
1. Gemeentemuseum in het Prinsenhof. Plaatselijke oudheden, enkele schilderijen.
Catalogus (1905) door Dr. G. Morre. Historische en topografische atlassen. Catalogus
(1898) door Mr. Dr. H.S. Veldman.
2. Historische verzameling in het Prinsenhof. Meubelen, meest copieën, uit den
tijd van Prins Willem I. Prenten en voorwerpen, betrekking hebbende op de
geschiedenis van het Huis van Oranje. Catalogus (1912) door Jhr. B.W.F. van
Riemsdijk.
3. Museum: Huis Lambert van Meerten. Kunstnijverheid. Catalogus (1911) door
A. le Comte.
4. Verzameling van kunstnijverheid voor de studenten der Technische Hoogeschool.
In het Hoofdgebouw der Hoogeschool.
5. Collectie-J.L. Schouten. Kunstnijverheid (vooral oud Delftsch aardewerk).
6. Verzameling oud Delftsch aardewerk, door Koning Willem III geschonken aan
de plateelfabriek ‘De Porceleyne Fles’ (Oosteinde).
7. Zandsteenen festoenen, afkomstig van het St. Lucasgildehuis aan de
Voldersgracht, zijn ingemetseld aan het Fragmentengebouw bij het Rijksmuseum te
Amsterdam.

Dirksland.
Aan een SLUIS aan den weg naar Sommelsdijk: verminkte wapensteen (1709) en aan
het naastbijgelegen BRUGJE stichtingssteen (1731).
Aan de SCHUTSLUIS van Dirksland twee opschriftsteenen (1790).
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Het RAADHUIS bevat een allegorisch schoorsteenstuk (XVIII d).
De NED. HERV. KERK (H. Joannes de Dooper of H. Catharina) is een baksteenbouw
(XV d), bestaande uit een driebeukig schip (de vensters vergroot in 1836) met 5/10
gesloten choor, beide met houten tonwelven gedekt, en eenen westtoren met
kruisgewelf en gevangenhokken (blijkens opschrift, de eerste steen gelegd in 1483.
Spits verbrand in 1836). Aangebouwd portaal, Lodewijk XV. Een gewelfschildering:
Christus en de 12 Apostelen, is in 1866 verwijderd. De kerk bezit:
Eenvoudigen preekstoel met koperen dubbelkandelaar en lezenaar, koperen armen
voor doopbekken en deksel, voorlezerslezenaar en twee kandelaars (alles XVIII).
Drie koperen kronen (1776).
Orgel (XVIII B) met beelden (1803-1805).
Memoriesteen (± 1718).
Zerken (1618, 1682, XVII B).
Tekstbord (XVII B).
Zilveren doopbekken (1815) en eenig avondmaaltin.
Klok, gegoten in 1668 door Pieter Oostens te Rotterdam.
Aan het KERKHOF: Hardsteenen hekposten (1790).
Voorstraat hoek Dijk, gevel met voorgekraagde verdieping (XVII A).
Voorts hebben zeventiende-eeuwsche gevels, enkele in gele en roode steen, de
huizen, genummerd: 13, 36, 113, 195, 273, 275, 313, 324-326 en 334.
Tuitgevels, sommige versierd met in bergsteen gehouwen voluten en frontons,
hebben de huizen, genummerd: 5 (1674), 6, 13, 18, 22, 24, 164, 197 (alle XVIII a).
Gevelsteenen komen voor aan de huizen, genummerd: 335, (1617) en 249 (1618);
versierde ankers aan verschillende der reeds genoemde huizen en aan die, genummerd:
15 (XVI d, inwendig laat-gothische balksleutel), 41, 88, 106, 158,
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250 (alle XVII) en 9 en 10 (XVIII). Jaartalankers aan de huizen: 17 (1676) en 211
(1837).
Het huis Nr. 13 heeft eene deur, Lodewijk XIV.
MOLEN met stichtingssteen (1704).
Aan den weg naar Meliszand: de boerderij AKKERLEVEN, met voorgevel (XVII A)
en hekposten (1786); bij de boerderij DIJKDREEF, hardsteenen hekposten (1797) en
bij een andere boerderij, hek (1806).

Dordrecht1).
b. Verdedigingswerken.
Ruine van het KASTEEL MEKWEDE (XIII, verwoest door den St.-Elisabethsvloed in
1421). Deel van den westelijken vleugel (reuzenmoppen met vlechtingen uit
verglaasde steen) met uitgekraagd spietorentje en overblijfselen eener gemetselde
trap. Eenig nauurwerk.
Het laatste overblijfsel der middeleeuwsche OMMURING is afgebroken ± 1870. Van
de zeventiende-eeuwsche versterkingen bestaan nog:
1. GROOTHOOFDSPOORT (1618). Baksteen, binnen- en buitenpoort bekleed met
natuursteen. Beeldhouwwerk door Aemilius en Samuel Hup of Huppe. Tegen de
buitenzijde een bergsteenen voorpoortje (midden XVIII). Boven de poort een koepel
(± 1694), waarin klok, gegoten in 1617 door Henricus Meurs.
2. CATHARIJNEPOORT (aan de Hooikade), eenvoudige poortboog (1652), aan de
stadzijde van bak-, aan den buitenkant van bergsteen. Het dak hersteld XIX d.
3. Voorts fragmenten van den WALMUUR (1603), Boogjes

1) Zie Oude Gebouwen te Dordrecht (door J.C. Overvoorde, A. Schotel en H.E. van der Kaa),
Dordrecht, 1900.
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tegenover Nr. 14; sluitsteen (1603) van het BOTGENPOORTJE, eveneens aan de Boogjes,
steen (1609) van de SPUIPOORT, ingemetseld in een school aan de Platte Hellingen
en een dito, bewaard in het museum. De omtrek van het bij graaf werk teruggevonden
fundament van den JOPPENTOREN (1600, afgebroken 1836) is aangegeven in de
bestrating der Palingstraat.

c. Bruggen.
In den walmuur, bij de ZUIDER-SLUISBRUG, twee gebeeldhouwde steenen (1626) en
een dergelijke in den achtergevel van een huis aan de Kalkstraat.
Bij de NOORDERBRUG, in den walmuur een jaartalsteen (1640).

d. Burgelijke openbare gebouwen.
1. RAADHUIS (XIX b), gedeeltelijk op ouderen onderbouw, waarvan over:
kruisgewelven op ribben (1383) onder de Burgemeesterskamer, en twee van de drie
bogen over het water, de derde boog is XVII. Op den zolder: gijzelkamer en
gevangenhokken (1646). In het torentje twee klokken:
a. klok, gegoten in 1449 door Pieter van Dormer en Sloterdyck te Dordrecht.
b. klok, gegoten in 1514 door Georgius Waghevens, versierd met medaillon.
Eenige van het Raadhuis afkomstige voorwerpen in het museum.
2. Voorstraat 146-148. MUNT. Gebeeldhouwd poortje (1555), binnenpoort (1660).
3. Bomkade 14. KORENBEURS (XIX A.)
4. Wijnstraat. In de moderne BOTERBEURS, klok (afkomstig van de Groote Kerk?),
gegoten in 1551 door Jan Moor.
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5. Hof 12. HEELHAAKSDOELEN. Topgeveltje (XVII b) met gevelsteen (1730).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. GROOTE KERK (O.L. Vrouw), gesticht ± 1085, in 1367 tot
kapittelkerk verheven en toen verbouwd (waarvan over: oostmuur zuidertransept),
na brand ten deele op oude muren herbouwd van 1457-1471, nieuw bedaakt in 1611,
verminkt XVII en XVIII, sinds 1903 in restauratie onder leiding van Jos Cuypers en
H.W. Veth († 1908). Baksteenbouw met toepassing van berg- en verglaasde steen,
aan het choor met bergsteen bekleed, bestaande uit een driebeukig schip met kapellen
langs de zijbeuken en dwarspand, 5/10 gesloten choor met omgang, straalkapellen
(XVa) en groote O.-L.-Vrouwekapel aan den noordkant, alles met steenen gewelven
gedekt, en een onvoltooiden westtoren, welks tegenwoordige bekroning van ± 1826
is. De toren is hersteld ± 1890. Op de viering: dakruiter (± 1700). Aanbouwen:
sacristie (XV en later), kapel van den H. Naam Jezus (XV), thans consistoriekamer,
poortje (1603) tegen de Jeruzalemkapel. De in 1910 teruggevonden fundamenten
der St.-Surakapel zijn in de bestrating aangegeven. De kerk bezit:
Rijkgesneden choorbanken (1538-1542) door Jan Terwen, gerestaureerd in 1882
onder leiding van H.W. Veth.
Koperen choorhek (1743), gegoten door Adr. Crans naar mallen van Dirk
Dyckerhof of Michiel Kalraet, met marmeren voet en stijlen door Jan Oosthout.
Twee koperen kronen (XVII), afkomstig uit Kaatsheuvel.
Wit marmeren preekstoel (1756) door Asmus Frauen naar Jan Havenaer, met
koperen leuning en mahoniehouten klankbord, dit laatste door Gerrit de Waal naar
Jan van der Linde.
Mahoniehouten regeeringsbank (XVIII c).
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Hekken voor verschillende kapellen, o.a. een met intarsiadeur (XVI), afkomstig van
de Jeruzalemkapel, voor de Lodewijkskapel; een (1676) voor de St. Apolloniakapel;
een (1679) door H. de Vos voor de Meerdervoortskapel en een (XVII) voor de St.
Barbarakapel.
Naast de sacristie, deur (XV) van traptoren.
Orgel, marmeren tribune en houten front (beide 1671), door Niklaes van Hage uit
Antwerpen.
Tal van grafzerken (XVI B en XVII) in het schip en de Meerdervoortskapel.
Monumenten voor John Western (gesneuveld bij Willemstad, 1793) en voor den
zeeschilder J.C. Schotel (1839, door A. Singels Az., naar G.N. Itz.)
Gedenksteenen van den St.-Elisabethsvloed (1421) en den slag op de Lek (1489)
zijn ingemetseld bij den toren; een koperen gedenkplaat van den brand der kerk
(1457) in de noordwestelijke choorzuil.
Achter de choorbanken aan den noordkant, geschilderde spreuk (1534) en
gedenkbord voor hongersnood (1557).
In de St.-Janskapel twee spreukborden (XVII) uit de St.-Hubertuskapel.
In de Munterskapel een wapen van het Muntcollege.
Gewelfschilderingen in het choor (± 1500), andere overgeschilderd.
Muurschilderingen: op den noordelijken muur der chooromgang, lijdende Christus
(XVI), fragment (± 1500), H. Gislenus met Koning Henricus I, en groote cartouche
met opschrift (XVII).
Op de zuilen in het schip, overblijfselen van tapijtschilderingen.
Beeldhouwwerk: Houten rosetten aan de sluitsteenen van het choorgewelf en eenig
steenen beeldwerk in enkele kapellen.
Gedreven gouden doopbekken en avondmaalstel door
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D. Wor naar A. Schouman (1737): drie schotels en vier bekers (1737) en een
schenkkan (1744). Geheel gelijke stellen van zilver voor de Nieuwe- en de
Augustijnenkerk.
Twee klokken: de eene zonder gietersnaam (XV), de andere, gegoten in 1681 door
Joannes Ouderogge te Rotterdam.
Een uit de kerk afkomstig tryptiek (XVI b) is thans in het bezit der familie Stoop;
een schilderij van A. van Montfoort, gezegd Blokland, in het schilderijenmuseum te
Dordrecht; een houten beeld en fragmenten van gebrandschilderd glas berusten in
het museum Oud-Dordrecht, evenals wapentjes der in 1865 verkochte oude kronen,
2. De NED. HERV. NIEUWE KERK (H. Nicolaas), vermeld XI d, parochiekerk sinds
1175, is een baksteenbouw, bestaande uit twee met houten tonwelven gedekte en 5/8
gesloten beuken, na een brand in 1568, herbouwd ± 1570. Het oostelijk deel van den
zuider beuk is XV d, dat van den noorder XVI a. Tegen den westgevel, een portaal
met netgewelf (XVI c), waarboven toren (XIX b). De kerk bezit:
Preekstoel (XVII a), afkomstig uit de Groote kerk.
Orgel, Lodewijk XVI.
Twee klokken: de eene, gegoten in 1555 door Jan Tolhuis, de andere gegoten in
1770 door Otto Bakker te Rotterdam.
3. De NED. HERV. AUGUSTIJNENKERK, gesticht 1293, is een baksteenbouw, ten deele
op oudere muren, na een brand in 1512 opgetrokken, bestaande uit twee, met houten
tonwelven gedekte beuken, de noordelijke driezijdig, de zuidelijke rechthoekig
gesloten, en in 1776 van een nieuwen voorgevel voorzien. Tegen den zuider beuk
vier aangebouwde kapellen, de twee middelste thans tot ééne ruimte vereenigd. De
kerk bezit:
Preekstoel (XVII) op ouderen voet (1576), met klankbord van 1596 en koperen
lezenaar (XVII).
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Orgelgalerij (1776).
Zerken door lateren vloer bedekt.
Marmeren epitafen voor Willem van Beveren († 1631) en Meyndert van Segewaard
(† 1701).
In den dakruiter: klok, gegoten in 1673 door Hemony te Amsterdam.
Een uit deze kerk afkomstige koperen kroon is thans in het museum Oud-Dordrecht
(catalogus, Nr. 613).
4. De WAALSCHE KERK, in 1696 verbouwd uit gasthuiskapel, bezit:
Gegraveerd zilveren doopbekken (1784), afkomstig uit de in 1840 gesloopte
Engelsche kerk, en een onbelangrijk zilveren avondmaalstel.
5. De EVANGELISCH-LUTHERSCHE KERK bezit een koperen lezenaar (1693).
6. De R.K. KERK, gebouwd 1823-1826, bezit drie schilderijen (XVII).
7. De OUD-KATHOLIEKE KERK (1842) bezit:
Houten tabernakel op tombe (± 1800), afkomstig uit de Oud-Katholieke kerk te
Delfshaven.
Gebeeldhouwde eiken communiebank (XVIII b).
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (± 1750).
Koperen lichtkroon (XVII).
Twee verguld-zilveren, gedreven en gegraveerde kelken (XVI d en ± 1650).
Zilveren, gedreven wierookvat (XVII B).
Vier kleine zilveren kandelaars (XVII d).
Zilveren beslag (midden XVII) op twee missaalbanden.
Drie kazuifels, waarvan twee met borduurwerk (XVI a en XVII a).
8. De SYNAGOGE der Ned. Israëlietische gemeente (1856) bezit:
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Grooten achtarmigen luchter (± 1768).
Gedreven zilveren wetsrolschild (XVIII c).
Gebloemd zijden voorhang (XVIII c).
Drie oude bazuinen van ramshorens, waarvan een in het museum Oud-Dordrecht.
9. Van het AUGUSTIJNENKLOOSTER staat nog, behalve de kerk (zie boven, Nr. 3),
een klein deel der kruisgang (XV). De later o.a. als vorstelijk logies gebezigde
gebouwen, waren gebouwd om een binnenplaats, thans nog bekend als het Hof,
vroeger toegankelijk door drie poorten, waarvan die aan de Hofstraat is afgebroken,
thans door een doorgang aan de Voorstraat en door een poortje (1572) aan de
Steeg-over-sloot.
10. Een gebouw van het in 1463 gestichte CELLEBROEDERSKLOOSTER (Boogjes
9rood), in 1671 tot Dolhuis ingericht, thans pakhuis, heeft nog de oude gevels met
poortje en toppen van ± 1671.
11. Eenige bouwfragmenten der kerk van het in 1469 gestichte KLOOSTER
MARIËNBORN zijn in het museum Oud-Dordrecht; de klok is overgebracht naar de
Roomsch-Katholieke kerk aan de Nieuwe Veemarkt te Rotterdam.

f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
1. Kolfstraat 22. Gevelsteen en fronton (± 1500) van het TURFHUIS VAN HET
H.-GEESTHUIS.
2. Vriesestraat 15. Poort (1622) van het OUDE-MANNENHUIS (thans school).
3. Lindegracht 30. AREND MAARTENSHOF. Poort (1625). Regentenkamer met
schoorsteen en 14 regentenportretten (XVII).
4. Hof. Poort (± 1625) van het afgebroken BEGIJNHOF, in 1904 hier geplaatst.
5. Mariënbornstraat 84. KONINGSHOF. Gevelsteenen, Lodewijk XIV.
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6. Vriesestraat 80. HOFJE VAN SLINGELANDT. Gevelsteen (1726).
7. Bagijnenhof 68. REGENTENHOF. Poortje, regentenkamer met
schoorsteen-betimmering, stucplafond en goudlederen behang, alles Lodewijk XV
(1755).
8. In het museum Oud-Dordrecht: schoorsteenstuk (vermoedelijk door A.
Schouman) uit het VEREENIGD ARMEN-, WEES- EN NIEUW-ARMENHUIS; gevelsteen
(± 1579) van het H.-GEEST- EN PESTHUIS en gevelsteen (1579) der LATIJNSCHE
SCHOOL.

g. Particuliere gebouwen.
A. Laat-gothiek.
1. Groenmarkt 43. Rijke bergsteenen gevel (kort vóór 1523). Ankers. Deur uit dit
huis in het museum Oud-Dordrecht.
2. Wijnstraat 59. Dergelijke gevel (XVI A). Ankers. Deur, Lodewijk XVI.
Schoorsteen, beschilderd plafond en behangsel door A. Schouman (alles ±
1730).
3. Wijnstraat hoek Gravenstraat. Verblijf der graven van Holland (XVI A), Ankers.
4. Voorstraat 70 en 72. Baksteengevels (XVI A). Toppen verdwenen.
5. Wijnstraat 71. Bergsteenen gevel, top renaissancevormen (alles 1556).
Gevelsteen, ankers.

B. Renaissance.
1. Voorstraat 250, Trapgevel (± 1550, gerestaureerd in 1906 door Ad. Mulder).
Gebeeldhouwde draagsteenen en colonnetten. Geprofileerde ontlastingsbogen.
Ankers. Van binnen: laat-gothische sleutelstukken. Een uit dit huis afkomstige
kamerbetimmering (1668) is thans: Prinsestraat 36.
2. Groenmarkt 31. Dergelijke gevel (± 1550). Gevelsteen, ankers.
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3. Voorstraat 148 (achtergevel). Trapgevel van gele en roode steen (1561). Vensters
met strekken, metselmozaiek, gevelsteenen, ankers.
4. Nieuwestraat 10. Z.g. BERCKEPOORT, (midden XVI). Huis met den langen wand
aan de straat. Inwendig: oude zolderingen met fraai-gesneden karbeels.
5. Nieuwstraat 33. Trapgevel (± 1600, gerestaureerd door H.E. van der Kaa in
1902). Vensters met strekken tusschen pilasters. Metselmozaiek. Latere onderpui
(XVIII B).
6. Voorstraat 134. Dergelijke gevel (1603). Cartouches, ankers, moderne onderpui.
Voorgekraagde zijgevel.
7. Vischstraat 3. Trapgevel (1609, gerestaureerd in 1900 en 1906 door C.A.
Tenenti). Metselmozaiek, gevelsteenen, ankers.
8. Voorstraat 11. Trapgevel (± 1610), als 5. Ankers. Latere onderpui.
9. Riedijk 36. Tuitgevel (XVIIa) met ontlastingsbogen. Ankers.
10. Voorstraat 146. Gevel (1626, gerestaureerd in 1909 door W. Scheepens) als 5.
Zonder top. Cartouches, ankers.
11. Voorstraat 57. Trapgevel (XVII a, gerestaureerd in 1896 door H.E. van der
Kaa). Ankers.
12. Riedijk 74. Gevel zonder top. Gevelsteen (1618).
13. Voorstraat 201. Trapgevel (1618) met pilasters, bergsteenen, banden en
boogblokken, jaartal in zijgevel.
14. Wijnstraat 118. Trapgevel (± 1620, gerestaureerd XIX d). Ankers. Latere
onderpui.
15. Voorstraat 321. Gevelfragment (± 1620, in 1896 herbouwd).
16. Steeg-over-sloot 9. Trapgevel (1621) met verminkten top, metselmozaiek,
cartouches, moderne onderpui. Haardsteen ingemetseld.
17. Wijnstraat 40. XVII A. Metselmozaiek. Ankers.
18. Voorstraat tusschen 207 en 209. Gevel (1632) boven den Donkeren steiger, met
voluutvormigen top.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Voorstraat 81. Gevel (1650) met verminkten top.
Lange Breestraat 10. Trapgevel (± 1650).
Lange Breestraat 40. Trapgeveltje (± 1650). Ankers.
Steeg-over-sloot. Trapgevel (± 1650, gerestaureerd in 1901 door H.E. van der
Kaa). Metselmozaiek.
Voorstraat 284. Gevel met festoenen (± 1650).
Groote Spuistraat 5. Trapgevel (1651). Gevelsteenen.
Hellingen 83. Verminkte trapgevel (1668). Gevelsteen, ankers.
Wijnstraat 10. Trapgevel (1702).

C. Type-Vingboons (rechthoekige geveltop, geflankeerd door
bergsteenen vleugelstukken en gedekt door fronton).
1. Steeg-over-sloot 71. 1668-1696. Nieuwe onderpui. Inwendig: overblijfselen
van betimmering (XVII d en XVIII d) in den winkel. In twee kamers,
zolderbeschildering van A. Houbraken.
2. Wijnstraat 41. (± 1700).
3. Kuipershaven 44. (1700). Bergsteenen onderpui, poortje met gesmeed ijzeren
bescherming van het bovenlicht.

D. Klassicisme (pilasters, doorgaand langs meer dan eene verdieping).
1. Steeg-over-sloot 42-44. Gevel (1657) met fronton op kroonlijst. Stoeppalen en
-hek (Lodewijk XVI). Inwendig: Japansche kamer (XVIII d), geschilderd door
J. van Strij.
2. Wijnstraat 69. Gevel (± 1650-1653) door Pieter Post, détails door A. van
's-Gravesande. Baksteen met bergsteenen pilasters en fronton met putto.
Festoenen.
3. Engelburgersende 8. Dergelijke gevel (± 1660), vermoedelijk door Pieter Post.
4. Varkenmarkt 42 en 9 rood. Baksteengevel (1663) zonder fronton. Cartouches,
festoenen.
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5. Grootekerksplein 3. Dergelijke gevel. Gebeeldhouwde frontons boven vensters.
In stoephek: 1678.

E. Lodewijkstijlen (rechte kroonlijst, meestal versiering om deur en
vensters der middelste of deur-travee).
1. Voorstraat 386. Lodewijk XIV (XVIII a, onderpui 1902).
2. Nieuwe Haven 31. Lodewijk XIV (1720). Deuromlijsting, stoep en ijzeren
lantarendragers, Lodewijk XVI. Inwendig: rijk stucplafond, Lodewijk XIV.
3. Vlak 3-5. Lodewijk XIV (1728). Gebogen fronton met beeldhouwwerk. Deur
en stoep, Lodewijk XVI. Inwendig: stucplafond, Lodewijk XIV, met
Hervormersportretten.
4. Nieuwe Haven 39. Lodewijk XIV (1729). Inwendig: gobelins (1730) en
schoorsteen Lodewijk XIV. Zie ook: h, Nr. 3.
5. Wijnstraat 95. Lodewijk XIV (1735). Gebeeldhouwd fronton Stoephek, Lodewijk
XV.
6. Wijnstraat 87. Dubbel huis, Lodewijk XIV. Bordeshekken, Lodewijk XV.
Inwendig: Lodewijk XIV, met door A. Schouman geschilderd plafond;
geschilderd behang (1770) door A. van Strij; grauwtjes door J. de Wit.
7. Groote kerkbuurt 12. Lodewijk XV (1740). Inwendig: Stucwerk, Lodewijk
XVI.
8. Voorstraat 140. Laat Lodewijk XIV (1744-1748). Gebouwd door Hubert de
Haan, beeldhouwwerk door Anthony Driessche. Hekwerk om stoep en voor
middenvenster. Inwendig: rijk stucwerk en schoorsteen uit den bouwtijd.
9. Wolwevershaven 37. Laat Lodewijk XIV (± 1745, onderpui gewijzigd).
Inwendig: kamerbetimmering met marmeren schoorsteen en buffet uit den
bouwtijd.
10. Steeg-over-sloot 10. Lodewijk XV (± 1750).
11. Wijnstraat 81. Lodewijk XV. Bordeshek (1766).
12. Voorstraat 93. Lodewijk XVI (± 1770). Stoephek met lantarendragers.
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13. Prinsenstraat 29. Hardsteenen gevel, Lodewijk XVI (1777). Inwendig: Stucwerk.
14. Nieuwe Haven 45. Lodewijk XVI (1782). Inwendig: trap en
kamerbetimmeringen (waarbij met gesneden paneelvullingen), uit den bouwtijd.
15. Groote kerkplein 2. Bergsteenen gevel met fronton, Lodewijk XVI. Gesneden
deur. Inwendig: kamerbetimmering en stucwerk uit den bouwtijd.
16. Groenmarkt 19. Rijke hardsteenen gevel, Lodewijk XVI (± 1780). Inwendig:
stucplafond, Lodewijk XVI.
17. Wijnstraat 50. Dergelijke gevel, eenvoudiger.
18. Voorstraat 384. Rijke hardsteenen gevel (1784, onderpui van 1905). Inwendig:
kamerbetimmering, stuc- en schilderwerk uit den bouwtijd.

Pakhuizen, molens enz.
1.
2.
3.
4.

Lombartstraat 15. Pakhuisgevel (± 1615). Ankers.
Kuipershaven 18. Pakhuisgevel (1658). Hijschbalk.
Kuipershaven 14. Pakhuisgevel (1755). IJzerwerk voor bovenlicht.
Noordendijk. Molen met stichtingssteen (1713) en verschillende houtzaagmolens,
hout op steenen voet, waarbij een uit 1752.
5. Kromhout 3. Molen met stichtingssteen (1762)
6. Blauwpoortsplein 443. Pothuis (XVIII c).
7. Spuiweg 11. Smidse met travail (± 1780).

Détails van buitenarchitectuur.
1.
2.
3.
4.

Groote Kerkbuurt 18. Staldeur met tralievenstertje (± 1600).
Gravenstraat 1. Poortje met oude deur (± 1620).
Tolbrugstraat, waterzijde. Poortje met oude deur (1664).
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld, komen voor:
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Augustijnenkamp 19 rood, in den achtergevel der kerk (1597), Raamstraat 22 (1598),
Hooge Nieuwstraat 34 (1573 en 1613), Boogjes bij Nr. 14 (1603), Korte Breestraat
6 en 8 (1613), Hooge Nieuwstraat 19 (1613), Korte Breestraat 12 (XVII A),
Mariënbornstraat 49 (XVII A), Mariënbornstraat 53 (1617), Gevulde gracht 9 (1620),
Pelserstraat 2 (1624), Boogjes 25 (± 1625), Voorstraat 320 (1629), Torenstraat 50
(XVII A), Wijnstraat 88 ± (X 1625), Wijnstraat 35 (1630), Hooge Nieuwstraat 19
(1636), Ruitenstraat 4 (1636), Botgensstraat 21 (1643), Vischstraat 5 (1643), Groote
Spuistraat 17 (1645), Gevulde gracht 15-17 (1649), Groote Spuistraat 26, steen (±
1650), afkomstig van Groote Kerkstraat 58, Vriesestraat 1 (1650), Groote Spuistraat
5 (1651), Suikerstraat 27, (1652), Boogjesstraat 1 (1657), Vischstraat 5 (1660),
Wijngaardstraat 41 rood (1660), Lange Breedstraat 20 (1663), Tolbrugstraat,
waterzijde 3 (1664), Voorstraat 302 (1682), Haringstraat 11 (1686), Willigenbosch
6 (1690), Voorstraat 271 (XVII), Kuiperstraat 70 (XVII d), Lange Breedstraat 30
(XVII B), Nieuwe Haven 25 (± 1700), Hooge Nieuwstraat 25. (± 1706), Houttuinen
8, Nieuwstraat 15, Riedijk 37, Groote Spuistraat 24 (alle XVIII a), Kolfstraat 9 (1714),
Varkenmarkt 13 (1729), Voorstraat 271 (1738), Slikveld (1740), Voorstraat 137
(1746), Stoofstraat 10 (XVIII A), Cornelis de Witstraat (1756), Groote Kerkstraat
48 (± 1760), Knolhaven 20 (1773), Wijnstraat 11 en 13 (1776), Riedijk 58 (± 1780),
Vleeschhouwersstraat 31 (XVIII B), Nieuwstraat 26 XVIII d). Voorts een groot
aantal in het museum Oud-Dordrecht.
In den zijgevel van Voorstraat 320 is het jaartal 1629 aangegeven in gele baksteen
in den muur van roode.

Détails van binnenarchitectuur vindt men:
1. Blauwpoortsplein 3. Gesneden schouw (XVII B).
2. Prinsenstraat 36. Kamerbetimmering met goudleder
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

en zolderbeschildering, door A. Terwesten (1668). Afkomstig uit Voorstraat
250 (zie boven). Hindelooper kamer. Zie ook: h, Nr. 4.
Voorstraat 308. Betimmering, schoorsteen, plafondbeschildering door A.
Schouman (1738).
Singel 272. Schoorsteen, stucplafond (XVIII A).
Wolwevershaven 73. Gesneden schoorsteenboezem, gobelins (± 1750).
Achter Hakkers 2. Kamerbetimmering, Lodewijk XVI, geschilderd behangsel
door A. Lamme (1769).
Groenmarkt 21. Stucplafond, dessus-de-portes en schoorsteenstuk, alles Lodewijk
XV.
Wijnstraat 123. Rijke trap en kamerbetimmering Lodewijk XVI, met geschilderd
behangsel door A. van Strij (XVIIId).
Steeg-over-sloot 31. Geschilderd behang (± 1770), marmeren schoorsteen,
gesneden deur, beide Lodewijk XV.
Groenmarkt 28. Stucwerk, schoorsteenstukken, dessusde-porte, Lodewijk XVI.
Groenmarkt 11. Eiken tochtpui, stucwerk, Lodewijk XVI. Geschilderd behangsel
door A. van Strij (1790), buffetnis, Lodewijk XVI.
Wijnstraat 53. Stucwerk, kamerbetimmering, Lodewijk XVI. Grisaille (1793).
Verschillende fragmenten in het museum Oud-Dordrecht.
Schoorsteenkap (1625) uit het huis Gravestraat 43 in de collectie Van Gijn.
Kamerbetimmering (1625) uit het huis Gravestraat 43, in het Nederlandsch
museum te Amsterdam, de gesneden karbeels bij Jhr. Mr. Victor de Stuers te
's-Gravenhage.
Beschilderde zoldering (1631) uit het huis Wijnstraat 52, in het
Fragmentengebouw bij het Rijksmuseum te Amsterdam.
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h. Musea en Varia.
1. MUSEUM OUD-DORDRECHT in de Groothoofdspoort, geopend 1894. Plaatselijke
oudheden, gildevoorwerpen, muntverzameling. Catalogus door Bas Veth.
2. DORDRECHT'S MUSEUM, gesticht 1842, sinds 1905 in het voormalig
krankzinnigengesticht, Lindegracht. Oude en hedendaagsche kunst, vooral Dordtsche
meesters. Catalogus voorhanden.
3. COLLECTIE-MR. S. VAN GIJN: historisch-topografische atlas der stad (catalogus
door Mr. S. van Gijn, 3 dln., 1908 en 1912). Nederlandsche historieprenten, prenten
over de Fransche revolutie.
4. COLLECTIE-HIDDE NIJLAND: gothisch houtsnijwerk, Friesche sitsen.
5. COLLECTIE-JAC. HORDIJK JZN.: penningen.

Dubbeldam.
In de Nieuwe Merwede is in 1872 de hals en in 1873 het onderstuk gevonden van
een Romeinsche AMPHORA, thans in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
De NED. HERV. KERK (1630, vergroot 1661) is een eenbeukige baksteenbouw met
houten tongewelf, ten oosten 3/8 gesloten en ten westen tegen een toren (vernieuwd
1827). Zij bezit:
Preekstoel, gemerkt
, met koperen lezenaar, zandlooperarm, doopbekkenhouder
en dubbelen kandelaar (XVIII d).
Avondmaalzilver (1823).
Klok (1849).
Bij het huis DORDTWIJCK (XVII A, gemoderniseerd), een
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achtkante toren van gele en roode baksteen. In het huis drie deuren, beschilderd door
Aelbert Cuyp (die hier gewoond heeft). Een dergelijke is overgebracht naar het
museum Oud-Dordrecht.
Boerderij CRABBEHOF met heerenkamer (midden XVII). Ankers. Hierbij torentje
(1636) met windvaan (schutter) en gebeeldhouwden sluitsteen van den afgebroken
Kloveniersdoelen te Dordrecht. Inrijpoort (XVII). In een bijgebouw zijn
gebeeldhouwde fragmenten ingemetseld.

Everdingen.
Everdingen.
De NED. HERV. KERK (H. Maagd) is het 5/10 gesloten choor (XV A) der overigens
afgebroken oude parochiekerk, waarop een later torentje. Zij bezit:
Preekstoel, eenvoudige bankjes en doophek (± 1700).
Eenvoudige koperen kroon (XVIII A).
Twee klokken, de eene, gegoten in 1581 door Hendrik van Trier, de andere zonder
opschrift.
De moderne R.K. KERK bezit:
Drie koperen kandelaars (XVIII b).

Zijdeveld.
De thans NED. HERV. KERK is een eenbeukige baksteenbouw (XV d) met houten
tongewelf, oostwaarts driezijdig gesloten en westwaarts aansluitend bij toren (XIX
d, evenals de westgevel). De kerk bezit:
Preekstoel met koperen lezenaar (beide ± 1700).
Eenvoudig doophek (XVII d).
Klok, gegoten in 1725 door Jan Albert de Grave te Amsterdam.
Bij de kerk, eenige boerderijen (XVII).
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Geervliet.
Geervliet.
Overblijfsel der versterking: ronde WALTOREN (XV of XVI), bij woning aangetrokken.
Bij de kerk: steenen SCHANDPAAL met wapen (XVII d).
Het RAADHUIS (XVII b, vernieuwd XVIII d), met twee poortjes (waarvan een
gebeeldhouwd), bordes en stoepleeuwen (XVII b), bevat: schepenzaal met
laat-gothische deur, balkenzoldering, muurkasten, drie banken en tafel (alles XVII),
marmeren schoorsteen, Lodewijk XV, twee schoorsteenstukken (een gemerkt: 1734,
het andere vermoedelijk door Adriaan van der Werff) en vier met wapens beschilderde
beschotten (XVIII), afkomstig uit de Rechtzaal van het HOF VAN PUTTEN (gesloopt
in 1819).
De NED. HERV. KERK (O.L. Vrouw), in 1307 tot kapittelkerk verheven, is een
baksteenbouw, bestaande uit een lang, driezijdig gesloten choor (XV c), met aan den
zuidkant sacristie, een kort daarna gebouwd, driebeukig schip, met alleen aan den
noordkant uitgebouwd dwarspand en eenen ouderen westtoren (onderstuk XIV, in
1866 gecement, verhoogd XV, top XVII). Schip en choor met houten tonwelven
gedekt. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1641), gemerkt C.C.K.K.M. en F.P.U.U., met psalmborden
(overschilderd in 1772).
Doophek, Lodewijk XIV, met twee koperen doopbogen, Lodewijk XV (1758)
door Pieter Bakker te Rotterdam, en dubbelen luchter.
Eenvoudige bank (XVII d).
Drie tekstborden (1599).
Drie koperen kronen (XVII B).
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Toetssteenen praalgraf (XIV A) voor Nicolaas van Putten († 1311) en zijne vrouw
Aleydis († 1316), verminkt bij kerkbrand. Oorspronkelijk vrijstaand, thans geplaatst
in wandnis.
Tal van zerken, waaronder twee van 1456 (ridder en vrouw met schaatsen),
priesterzerken van 1496, 1559 en 1569, voorts zerken van 1535, 1753 en een in den
oostelijken torenmuur ingemetselden grafsteen van 1545.
Zilveren avondmaalbekers (1708); tinnen wijnkan (XVIII).
Vroedschapskussen van Den Briel.
Klok, gegoten in 1646 door Peter van Trier.
Het huis A 16 heeft een gevel (XVII) van gele en roode steen.
Aan het huis A 32 gevelsteen (1588).
In een boerderij aan de Veenlaan (A 143) twee groote en eenige kleine tegeltableaux
(XVIII d).

Simonshaven.
Bij de NED. HERV. KERK (Aartsengel Michaël) een ten deele oude toren (XIV, de
oude kerk is ± 1851 verbrand), waarin een oud uurwerk en een klok, gegoten in 1635
door Cornelis Ouwerogge te Rotterdam.
Aan het huis C 35, gevelsteen (1635).

Giesendam.
Giesen-Oudekerk.
De thans NED. HERV. KERK bestaat uit een, met houten tonwelf (op een der trekbalken:
1657) gedekt eenbeukig schip (XIV), van baksteen op voet van tuf, en eenen
baksteenen westtoren (midden XV). Op de plaats van het in 1838 afgebroken choor,
een consistoriekamer. De kerk bezit:
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Eiken preekstoel (XVII d) met koperen zandlooperhouder (XVII) en lezenaar (XVIII
b).
Eenvoudig eiken doophek (gemerkt: B A K, 1658) met koperen lezenaar (XVIII).
Een offerbusje (XVII).
Eenige zerken (o.a. 1523, 1650, twee van 1657, 1661 en twee XVII).
Een geschilderde spreuk (1768) op den torenwand, een door J. Broedelet
geschilderd vers (XVIII), en een gesneden rouwbord (1793).
Drie koperen kronen en drie tweelichtskandelaars (alles XVIII).
Een klok, gegoten in 1446 door Butendic. Op den klokkenstoel: 1769.
Versierde ankers aan de huizen A 46, A 49 en A 80.

Giesen-Nieuwkerk.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw, bestaande uit uit een 5/10 gesloten
choor (± 1450) met houten tongewelf (schinkels geschilderd, bebording verdwenen),
een modern schip en eenen westtoren (± 1450). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1684) door Jan Brouwer met koperen lezenaar en doopbekkenarm
(± 1750).
Eiken doophek (XVII d) met koperen boog (1684) en zandlooperarm (XVII).
Eenvoudige bank (XVII d).
Tekstbord (XVII) en rouwborden (1720, 1742, 1759, 1765, 1778, 1789 en 1859).
Graftombe voor Cornelis de Boodt (± 1718) en zijne vrouw.
Drie koperen kronen (XVII d).
Koperen zandlooperhouder (XVIII) in de consistoriekamer.
Twee zilveren avondmaalbekers (XVIII a).
Klok, gegoten in 1723 door Jan Albert de Grave te Amsterdam.
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Aan het huis Nr. 131: gesneden deurkalf en bovenlicht (XVIII b).

Goedereede.
Aan den noordelijken hoek der Oostduinen, ter plaatse genaamd ‘DE OUDE WERELD’,
zijn in 1618 de grondslagen eener OUDE STAD gevonden, volgens sommigen: Witlam,
en later verschillende, thans verdwenen oudheden, waarbij ROMEINSCHE (?) MUNTEN
(in 1778).
Een laat-gothisch versierde, hardsteenen stijl (1528) dient als SCHAMPPAAL.
In het RAADHUIS (1852) worden bewaard:
Zilveren zegelstempel (XV a) der stad en koperen (XVII d).
Zilveren vogel (XVI a) van de schutterij.
Bronzen tafelschel, gegoten in 1592 door Petrus Gheineus.
Koperen hoorn, eertijds gebruikt door de nachtwachts en volgens overlevering
afkomstig van ‘de oude wereld’.
Gegraveerd bodeteeken (± 1625).
De NED. HERV. KERK (H. Elisabeth) is in 1708 gebouwd ten deele op de grondslagen
van het choor der oude kerk (1453, ten deele verwoest in 1490), waarvan alleen eenig
muurwerk en een deel van het dwarspand (?) over is. In dit laatste zijn ‘vases
acoustiques’ ingemetseld. De kerk bezit:
Preekstoel, Lodewijk XVI.
Avondmaalzilver: twee gegaveerde bekers (XVII B), twee borden (1731), een
schotel (1795) en twee kannen (1815).
De thans los van de kerk staande toren (1466-1512), van 1833 tot 1912 als
vuurtoren gebruikt, is in 1894 aan drie zijden geheel verminkt. Inwendig een
gevangenhok en twee klokken: de eene, met medaillons versierd, in 1518
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door Georgius Waghevens ‘ghegoeten te Maechlin in Sinte Katherinestrate’, de
andere gegoten in 1642 door Cornelis Ouderogge te Rotterdam.
In de herberg aan de Haven, volgens overlevering woning van Adriaan Florisz (later
Paus Adriaan VI), een vertrek met laat-gothische zoldering (XVI a).
Schoolstraat 34. Gevel (XVII A) van gele en roode steen.
Huis, gemerkt 46. Trapgevel (1613). Ankers.
Huizen, gemerkt 204 en 205. Trapgevels (XVII A). Ankers.
Jaartalankers (1642 en 1784) in gevels aan de Haven.
Haven 12. Gesneden bovenlicht, Lodewijk XVI.
Haven 166. Deurtje, Lodewijk XVI.
MOLEN van 1791.
In particulier bezit: Schilderij (Vlaamsch, XVI): Madonna met kind.

Gorinchem.
b. Verdedigingswerken.
Van de verdedigingswerken der stad, 1584-1592 versterkt door Adriaan Anthonisz,
zijn nog over
1. WALLEN en, aan de rivierzijde, MUREN.
2. DALEMPOORT (1625, verlengd 1771). Kruiswelven op ribben. Klok, gegoten in
1562 door Jan Moor.
3. Herbouwd in den tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam: WATERPOORT (1642),
waarin klok, gegoten in 1581 door Henric van Trier. Jaartalsteen (1642) van deze
poort op de Gemeentewerf te Gorinchem.

c. Bruggen, sluizen, pompen.
1. Op de brug over de Schuttersgracht bij de Kriekenstraat, overblijfselen eener
ijzeren leuning, Lodewijk XVI.
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2. In den walmuur: steen (1742) met peilschaal van de DALEMSCHE OVERLAAT.
3. Pomp- of Fonteinstraat: POMP (1607).
4. Op de Gemeentewerf: dekstuk (1669) van een POMP, vroeger achter het stadhuis.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS (1857) bevat:
Drie schilderijen: a. (1624) toegeschreven aan Abr. Bloemaert, Rechtspraak van
Willem den Goede; b. (XVIII a) gezicht op de stad, gemerkt: de Haan; c. (XVII)
Regentenstuk van de Doelen, gemerkt: K. Verschuringh.
Zilveren bodeteeken (1717) van het klein schippersgilde.
Twee zilveren stadssleutels uit den tijd van Napoleon I.
Een uit het Raadhuis afkomstig schilderij (1568): profiel der stad, is in het museum
Oud-Gorinchem.
2. Voormalig TOLHUIS (thans Militair kleedingmagazijn) in de Molenstraat B 100,
ter plaatse van het in 1598 afgebroken kasteel (XV). Gevels (XVII a), trapgeveltje,
ankers. Inwendig: gewelfde kelders (gevangenis der Gorinchemsche martelaren).
Rijkgesneden balksleutels.
3. HOOFDWACHT (1784) aan de Markt. Hardsteenen onderbouw en fronton.
4. DOELEN (1589, voorbouw 1680) in de Molenstraat. Sterk gemoderniseerd.
Windvaan (XVII d). Bevat:
22 geschilderde portretten (1590-XVIII), waarbij door H. Serin (1735) en A.
Marquart (1761).
Voorwerpen van het polderbestuur van den Alblasserwaard, o.a. een gegraveerde
zilveren bokaal (± 1696), drie wapenboeken (1696, 1776 en, in rijken band, 1774).
Ontwerp-teeke-
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ning (1730) voor een houten watermolen, twee geslepen glazen bekers (XVIII).
De keten (XV, met schildjes van 1419, 1429, 1499, XVI en later) van het voormalig
schuttersgilde is thans te Londen in de Wallace-collection (Nr. 508).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (HH. Martinus en Vincentius), gewijd in 1230, in 1378 tot
Kapittelkerk verheven, is in 1844 afgebroken. Nieuw gebouw (1849) tegen den ouden
toren (± 1400, achtkant en spits 1517) van bak-, glazuuren bergsteen. IJzeren
omgangshek (1594) met opschriften (o.a. 1594); zonnewijzer (1785). Inwendig:
aanzetten van een kruisgewelf op ribben, eenige zerken (XVII) en 29 klokken:
a. gegoten in 1481 door Steven Butendiic en Jan van Vorscoten, vermoedelijk
afkomstig uit Sindel (Gaasterland);
b. gegoten in 1581 door Hendrik van Trier;
c. gegoten in 1625 door Alardus Meurs;
d. carillon van 25 klokken (afkomstig van het Raadhuis), gegoten in 1687 door
Melchior de Haze te Antwerpen, met oud uurwerk en carillontrommel.
e. gegoten in 1730 door J.A. de Grave.

De kerk bezit:
Fragment van preekstoel (XVII) aan een kast in de consistoriekamer.
Gedeelte van het oude orgel (1761).
Zilveren doopbekken (1840).
Avondmaalzilver: kan (1837), bekers, schalen en offerbussen (alles ± 1850).
Fragment van koperen kroon (1588 door Willem van der Burg) aan nieuwe kroon
verwerkt en twee koperen lezenaars (XVII).
Grafbord (1603) der Arkels.
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Een tafereel (XIV) van in 1845 bij de slooping der kerk ontdekte muurschilderingen
is in het Nederlandsch museum te Amsterdam; een balk met opschrift over de stichting
der kerk in 1212, in het museum Oud-Gorinchem.
2. De LUTHERSCHE KERK (verbouwd in 1842) bezit:
Koperen doopbekkenhouder (XVIII d).
Onbelangrijk schilderij (XVIII a): Luther met zwaan.
Zilveren beker (1799), Lodewijk XVI.
Een ijzeren uithangbord (1588, opgeschilderd 1743 en 1792), uit deze kerk
afkomstig, is in het museum Oud-Gorinchem.
3. De R.K. KERK (1838) bezit:
Kazuifel met borduurwerk (XV d, gerestaureerd XIX d).
Drie schilderijen: sterfbed van Johannes Le Roi O.F.M. (± 1648), portretten van
den H. Leonardus van Vechel en onbekend priester (beide XVIII).
Klok, gegoten door Petit en Fritsen in 1837.
4. De SYNAGOGE der Ned. Israëlietische gemeente (1842) bezit:
Drie koperen kronen (XVIII) en acht groote kandelaars (XIX a).
Gebloemd zijden voorhang (XIX a) en stuk goudleder (XVIII).

f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
1. Arkelstraat A 473. Toren (vermoedelijk XV B, hersteld 1912 onder leiding van
den Gemeente-Architect H.H. van Zeggeren) der H.-GEESTKAPEL, met klok, gegoten
in 1500 door Willem en Jasper Moer. De kapel is in 1816 afgebroken.
2. Garenmarkt. Poortje (XV) met gesmeed ijzeren kruis (XV B) van het
ST.-ELISABETHSGASTHUIS (afgebroken in 1599) Steen met 1391.
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3. Haarstraat. Het GASTHUIS (XIX c) bezit:
Gebrandschilderd glas: twee ruitjes (1629, hersteld in 1906 door J.L. Schouten),
en fragmenten (o.a. 1638 en 1659).
Dubbele archiefkast (XVI d) en kast (XVII).
4. Molenstraat C 441. Het OUDEMANNENHUIS (blijkens gevelsteen uit 1593, doch
zeer gemoderniseerd) bezit:
Onbelangrijk schilderij (XVII): Salomo's eerste recht.
Een gesneden eiken console (XVI d) uit dit gebouw is thans in het museum
Oud-Gorinchem.
5. Westwagenstraat D 501. Het DIACONIE-ARMENHUIS met gevel van 1826, waarin
gesneden bord (± 1753), bezit een gesneden eiken kleederkist (XVII) thans in het
museum, en lijsten met de namen der begunstigers sinds 1756.
6. Molenstraat B 38. Het BURGERWEESHUIS met gevel van 1743, waarin gevelsteen
van 1558, bezit:
Tryptiek (XVI c): Laatste oordeel, donateurs en wapens.
Vier schilderijen: a. (1586 of '87), weesmoeder Hilleken de Rop Aertsdr. met 4
weezen; b. (XVII), weesmoeder met 4 weezen; c. (1637) regenten en weezen; d.
(XVII), mansportret.
Drie gebrandschilderde glazen (1627) betreffende Hogerbeets, Hugo de Groot en
Erpenius, en een muurkast (XVII a), waarin de Groot zich zou verscholen hebben,
een en ander afkomstig uit het afgebroken huis van Daetselaer (Groenmarkt C 526).
Eiken wandkast (XVII) en eenige stoelen (XVIII).
7. Groen of Nieuwmarkt C 512. OUDE-VROUWENHUIS. In de gang: stucwerk, staande
klok en 16 gepolychromeerde wapens. In de regentenkamer: schoorsteen, Lodewijk
XIV, met geschilderd bloemstuk, goudlederbehang. In de zitkamer aan de Markt:
hoekkast Lodewijk XVI, schilderij door
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C.D. Jonker: de keuken van het gebouw in 1791. Kleine aquarel (XVIII): interieur
met figuren.

g. Particuliere gebouwen.
A. Gothiek.
Achtergevel van huis Markt. Trapgevel (XIV) met spaarvelden.

B. Renaissance.
1. Burgstraat B 633. Rijke trapgevel (1563, onderpui XIX b). Beeldhouwwerk,
ankers.
2. Gasthuisstraat C 12. Rijke gevel (1566, gerestaureerd in 1911 door Ad. Mulder)
met top van gezwenkte lijnen. Beeldhouwwerk, ankers.
Inwendig: oude zoldering (XVI c). Thans museum ‘Oud-Gorinchem’.
3. Kerksteeg. Eenvoudige gevel (1603). Gevelsteen, ankers.
4. Kruisstraat C 351. Dergelijke gevel (1613). Gevelsteen, ankers.
5. Robberstraat B 253. Gevel met fronton (1615). Gevelsteen, ankers.
6. Hoogstraat A 3. Gevel (XVII, met verminkten top en nieuwe onderpui). Ankers.
7. Dalemstraat B 553. Gevel (XVII a) van gele en roode steen. Ankers.
8. Dalemstraat B 563 en 592 595. Dergelijke gevels XVII a). Ankers.
9. Burgstraat A 124. Dergelijke gevel (XVII a). Ankers. Top ontbreekt. Onderpui
nieuw.
10. Bloempotsteeg. Trapgevel met tegeltableau. Anker met 1625.
11. Westwagenstraat D 487. Rijke gevel (± 1625) met nieuwen top.
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12. Gasthuisstraat D 522. Gevel (± 1625) zonder top. Nieuwe onderpui. Ankers.
13. Kalkhaven B 293 Trapgevel (1645) met voluten. Top ontbreekt. Gevelsteen.
14. Arkelstraat D 77. Gevel (XVII b) van afwisselende lagen gele en roode steen
en zandsteenbanden. Ankers.
15. Westwagenstraat C 64. Trapgevel (XVII b).
16. Robberstraat B 249. Gevel (XVII b) van afwisselend 4 lagen gele en roode
steen. Ankers.
17. Groenmarkt 514. Trapgevel (XVII b). Ankers. Top verminkt. Onderpui nieuw.
18. Molenstraat C 476. Eenvoudige gevel (XVII).
19. Tolsteeg B 104. Gevel (1687) van gele en roode steen. Ankers.
20. Gasthuisstraat C 4. Rijke gevel XXVII d). Gevelsteen, ankers.
21. Appeldijk B 235. Trapgevel (± 1700). Ankers.
22. Westwagenstraat C 60. Smidse met travail (± 1700). Ankers.
23. Langendijk B 183. Trapgevel (± 1700). Ankers.

C. Lodewijkstijlen.
1. Gasthuisstraat C 26 27 (1727), Lodewijk XIV. Onderpui nieuw.
2. Appeldijk B 210. (± 1725), Lodewijk XIV. Onderpui nieuw. Inwendig: Stucwerk,
betimmeringen, schoorsteenen, Lodewijk XIV. Achterdeur met gesneden
bovenlicht, Lodewijk XV.
3. Molenstraat B 51: (1750), Lodewijk XV. Eenvoudige deur.

Détails van buitenarchitectuur.
1. Groenmarkt 526. Zandsteenen poortje (XVII a), van het afgebroken huis van
Daetselaer (vgl.: f Nr. 6).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

70
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dalemstraat B 540. Geschonden gevel (XVI a). Ankers.
Westwagenstraat C 67, Gevelfragment (XVII b). Gevelsteen, ankers.
Langendijk B 169. Gevelfragment (± 1650). Ankers.
Eendvogelsteeg. Gebeeldhouwde sluitsteen (XVII c).
Helm of Heilige-Geeststeeg. Gesmede venstertralies (XVII).
Bloempotsteeg. Stoeppalen (midden XVII).
Gasthuisstraat C 24 25. Hardsteenen poortje (± 1700).
Slop aan de Groenmarkt. Deur (XVIII a), Lodewijk XIV.
Eind van den Langendijk B 127. Deuromlijsting (XVIII a).
Westwagenstraat C 65. Deur (midden XVIII).
Broerenstraat C 288: Deur (XVIII d), Lodewijk XVI.
Nonnenveld B 441. Deur (XVIII d), Lodewijk XVI.
Westwagenstraat C 34. Deur en gevelbord (XVIII d), Lodewijk XVI.

15 Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld, komen voor aan de huizen:
Krijtsteeg C 415 (1549), Dalemstraat B 560 (1609), Appeldijk B 221 (1611),
Oost Kalkhaven B 411 (1612), Molenstraat B 95 (XVII a), Dalemstraat B 551
(XVII A), zijgevel eind van den Langendijk naast de beng (1640), Groenmarkt
B 25 (1671), Balensteeg tusschen 358 en 359 (1706), Steeg naast Appeldijk B
211 (1708), Korte straat B 1 (1736), Gasthuisstraat D 517 (± 1750).
16 Versierde ankers, voor zoover nog niet vermeld, komen voor aan de huizen:
Kwekelstraat D 157 (± 1625), Robberstraat B 241 (XVII b), Langendijk B 174
(± 1650), Havendijk A 347 (XVII c), Kortendijk hoek Kapelsteeg (XVII B),
Walsteeg hoek Nonnenveld, Gasthuisstraat C 19 en Krommen hoek B 274 (alle
XVII), Arkelstraat A 74 (± 1700).
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Détails van binnenarchitectuur:
1. Arkelstraat A 1. Beschadigd houten plafond en schoorsteen (± 1730), Lodewijk
XIV.
2. Walsteeg hoek Nonnenveld. Plafond en schoorsteenboezem van stuc (± 1740),
Lodewijk XIV.
3. Eind van den Langendijk B 127. Stucplafond (± 1750), Lodewijk XV.

h. Musea en varia.
1. Museum van plaatselijke oudheden in het huis Bethlehem, Gasthuisstraat C 12,
zie: g B Nr. 2.
2. Een zandsteenen poortbekroning (XVII a) van een huis in de Molenstraat (het
z.g. Groothuis, later kazerne, afgebroken ± 1868) en een cartouche (1569),
vermoedelijk van een pomp, zijn in het Rijks-museum te Amsterdam.
3. Een zilveren beker van het in 1687 opgerichte genootschap ‘De vriendelijke
bijeenkomst’ is in particulier bezit te Arkel. Zilveren gildevoorwerpen, uit
Gorinchem afkomstig, in het South-Kensington-museum.

Gouda.
d. Openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS, gebouwd (1448-1450) door Hendrik Aelbrechtsz, Louis Gerbrandsz
en Klaes Huygensz, is van baksteen, geheel bekleed met bergsteen. Tegen den
voorgevel (gerestaureerd 1874-1884 door L.C. Hezenmans onder toezicht van Dr.
Cuypers) een overhuifd bordes (1603), tegen den achtergevel een schavot op galerij
(1697), die als boterhal diende. Zijgevels zeer gehavend, met dakvensters (XVII A)
en, aan den oostkant, een roepstoel (XV). Inwendig, beneden: driebeukige, fraai
gewelfde koophal; op de hoofdverdieping (± 1690 vernieuwd): voorhal met marmeren
dessus-de-porte;
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burgemeesterskamer met schouw, waarin ijzeren haardplaat met het stadswapen;
raadzaal, waarin twee schoorsteenen (een met schilderstuk), Schoonhovensche
wandtapijten (XVII) en bank (Lodewijk XV); boven: gothische zoldering. Twee van
het Raadhuis afkomstige beelden zijn thans in de zittingzaal van het kantongerecht.
2. VISCHMARKT (midden XVII), twee open galerijen aan weerszijden der Gouwe,
aan eenen kant met aangebouwd commissarishuisje.
3. WAAG (1668) door Pieter Post, baksteen, aan voor- en achtergevel bekleed met
bergsteen, waarin beeldhouwwerk van Barthelomeus Eggers. Aan de beide zijgevels
gebogen luifels.
4. ZAKKENDRAGERSHUISJE (1622), aangebouwd tegen de Groote kerk. Ankers.
5. SLUISHUIS met gevelsteenen (1623 en 1631) en fraaie SLUISWACHTERSWONING
(XVII b).
6. Verschillende voorwerpen, afkomstig van de voormalige SCHUTTERSDOELEN zijn
in het stedelijk museum.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H. Joannes de Dooper), verbouwd in 1361 en 1458, waarna
- met behoud van den toren en drie westelijke traveeën van het schip - herbouw met
vijfbeukigen aanleg der oostelijke helft van het schip, besloten door het in 1485
gefundeerde choor. Van de veertiende-eeuwsche kerk zijn nog overblijfselen zichtbaar
aan de westelijke schiptraveeën en is het grootste deel der fundamenten
teruggevonden. Na brand in 1552, herbouwd onder leiding van Cornelis Frederiksz,
met behoud der bestaande
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muren en bruikbare zuilen (nieuwe zuilen geleverd door Lieven van Mallen uit Gent).
Baksteen, in het jongere deel bekleed met bergsteen. De kerk, sinds 1900 in restauratie
onder leiding van Jos. Cuypers en W. Kromhout Czn, bestaat thans uit eenen westtoren
(XIV en XV, bovenbouw van 1552 door Claes Dircksz, peer XVII), een in de
westelijke traveeën (XV b) driebeukig, verder vijf beukig schip met dwarspand (XV
c en 1552), en een 5/10 gesloten choor met omgang (1485 en 1552). Geheel gedekt
met houten tonwelven (bebording grootendeels van 1732 en 1760) in de richting der
lengteas, dwarse tonwelven op de buitenste zijbuiken; kruisgewelf op ribben in den
toren.
Verschillende aanbouwen, o.a. aan den noordkant: portaal met twee
kruisribbengewelven (XV en XVI), zakkendragershuisje (1622), grafkapel Van Meurs
(vernieuwd bij de restauratie), kapel van Cool (1516, hersteld 1687),
O.-L.-Vrouwekapel (1426), en aan den zuidkant: tegen de choorsluiting,
Sacramentskapel (hersteld 1457, verlaagd XVIII), voorts kapel van Bloys (1417,
gewelfd XVI, bijgewerkt XVII), sacristie (XVI), thans kerkeraadskamer, met
kruisribbengewelven, en librye (XVI) met houten tongewelf over de verdieping.
Uitwendig opmerkelijk: torenbalustrade (XVI, met pijnappels door Joh. Vester,
1758); looden bekroning (XVI) van den traptoren; rijke westingang (XVI) aan den
zuidkant (achter huisje); looden verlaatbakken (XVI en XVII); over het water
uitgebouwde choorbeeren, waartusschen fundatiesteen (1485); windvaan (XVI) met
Joannes den Dooper op het choor.
De kerk bezit:
Grooten, rijkgesneden preekstoel en, in het choor, kleinen, beide Lodewijk XVI.
Doophek, Lodewijk XVI, met koperen lezenaar (± 1750).
Eenvoudige, gesneden banken, Lodewijk XVI.
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Choorhek, marmer met koperen pilasters (in hoofdzaak 1681, voltooid 1782).
Rijk eiken hek (XVI d en 1687) voor de kapel van Cool.
Wit marmeren afsluiting (XVI d), waarin deuren met koperwerk, voor de kapel
van Bloys, als monument voor den hier begraven Hieronymus van Beverningh (†
1690).
Eenvoudig houten hek (± 1670) voor de kapel van Meurs.
IJzeren hek (XVIII c) tegen den westmuur der noordelijke zijbeuk.
Orgel (1736). Een ouder orgel met rijk front (XVI c), uit deze kerk afkomstig, is
thans in de R.K. kerk te Abkoude.
Grafmonument met liggend beeld voor Aleydis de Lange († 1613).
Dergelijk (1620) voor het geslacht Van Roosendaal.
Grafmonument (1552, hersteld 1613) voor Petrus Nannius, waaraan koperen
gedenkplaat (1524) voor Johan Johans.
Epitafen voor Justus Balbian († 1616), Dr. M.H. Bloncq en vrouw († 1659)
Tal van grafzerken (XVI-XVIII), verschillende met beelden en wapens, en een,
voor Dirk Volckertsz. Coornhert († 1590) met gedicht van Spieghel.
Verschillende rouwborden (XVII en XVIII), uit deze kerk afkomstig, zijn in het
stedelijk museum te Gouda, evenals een altaarstuk door Anthonie van Blokland, de
teekening van een gebrandschilderd glas uit 1544 en een geëmailleerde, verguld
zilveren kelk (1425) der St. Jorisschutterij, die in deze kerk hare kapel had.
Opschriftbord (brand in 1623), tekstbord (XVII A) en vijf gesneden psalmborden,
Lodewijk XVI.
Steenen cartouche (XVII B) boven de librye-deur: schoorsteen en tafel (beide
XVII a) in de librye.
Eenige tafels (XVII) en stoelen (XVIII).
Schildering (1575, gerestaureerd XIX) der Tien geboden op de westelijke
choorpijlers.
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Twee portretten (XVI b): de gebroeders Crabeth.
Cartons (XVI a), toegeschreven aan Lucas van Leyden, voor gebrandschilderde
glazen van vóór den brand en teekeningen (1676) der nog bestaande glazen door
Chistoffel Pierson.
Gebrandschilderd glas (1556 en volgende jaren) in 13 hooge vensters van het
choor: voorstellingen door een leerling van Dirk Crabeth, en wapens (1593 en 1594)
door Adriaan de Vrije.
Gebrandschilderd glas in 31 vensters1) van het schip, het dwarspand en de
chooromgang, herhaaldelijk geschonden door slechte herstellingen en, in 1790, door
hagelslag, verschillende bijgewerkt (XVII c) door D. Tomberg en gerestaureerd (XX
a) door J.L. Schouten. Het oudste glas is van 1555, het jongste van 1603. De glazen
zijn uitgevoerd door Klaas Janse te Rotterdam, C. Cloeck te Leiden, Dirk en Wouter
Crabeth te Gouda, L. Kussens te Amsterdam, L. van Noord te Amersfoort, W. Thibaut
te Haarlem en Adriaan de Vrije te Gouda, naar ontwerpen van Klaas Janse, Hendrik
de Keyser, Dirk en Wouter Crabeth, J. Czn. van Swanenburg, W. Thibaut, A. de
Vrije, Joachim Wttewael en Dirk van Zijl.
Gebrandschilderd glas (XVII B) in de kapel van Cool.
Avondmaalzilver: twee gegraveerde bekers (1667), afkomstig van de Waalsche
gemeente en vier uit 1701.
Vier klokken, gegoten in 1605 door Hendrik Wegewart te Gouda.
Carillonklokken, gegoten in 1675 en 1676 door Petrus Hemony te Amsterdam.
Oud uur- en speelwerk.
2. De voormalige ST.-JOOSTKAPEL (midden XVI, in 1681

1) Zie: Beschrijving van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, Gouda,
J. van Bentum en Zn.
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ingericht tot Luthersche kerk, in 1838 uitwendig verknoeid) bezit:
Eiken preekstoel met koperen lezenaar en twee gesneden gezangbordjes (alles
XVII d).
Verknoeide koperen bolkroon (XVII d).
Gegraveerd zilveren doopbekken (1637) met deksel van 1746.
Avondmaalzilver: drie schalen (1670, XVII c en 1742) met opschriften; gedreven
schotel (XVII c), beker Lodewijk XVI, en wijnkan (1848), gedreven deksel (1661)
van een verdwenen wijnkan; lepeltje (XVII d).
3. De REMONSTRANTSCHE KERK bezit:
Zilveren doopbekken (1734).
Avondmaalzilver: vijf gegraveerde bekers (XVII B), waarvan een afkomstig van
de Remonstrantsche kerk te Zoetermeer; twee gegraveerde borden (1673) afkomstig
van de Remonstrantsche kerk te Vlaardingen en een gegraveerden schotel (XVIII
b).
Een portret (1648) van Maria Gerits de Lange en consoles (1636 en 1641),
afkomstig uit de oude Remonstrantsche kerk, zijn in het stedelijk museum.
4. In de KERK DER AFGESCHEIDEN GEMEENTE staan de eiken preekstoel en het doophek
uit de Ned. Hervormde kerk te Gouderak.
5. De R.K. KERK van O.-L.-Vrouw-Hemelvaart bezit:
Gedreven, verguld zilveren monstrans, Lodewijk XIV (XVII B), en ciborie (XVIII
b).
Vijf gedreven, verguld zilveren kelken (XVII b, ± 1700, XVIII b, XVIII B en ±
1750).
Gedreven zilveren ampullenblad (XVII d), en wierookvat, Lodewijk XV (± 1760).
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Misstel van nieuwe zijde, waarop borduurwerk (XVIII b, gerestaureerd ± 1900).
Twee damasten choorkappen met borduurwerk (XVIII B en d).
Antependium met borduurwerk (XVIII B).
Een uit deze kerk afkomstige schilderij (XVII A): Verheerlijking van Maria, door
C. Schut, is in het Rijks-museum te Amsterdam.
6. De OUD-KATHOLIEKE KERK bezit:
Altaar (XVII) met gesneden praedella en schilderstuk (1646).
Schildpadden tabernakel, Lodewijk XV, met zilveren siersleutel.
Rijk gesneden preekstoel en communiebank (beide ± 1680).
Koperen kroon (± 1700), vier kandelaars en een armluchter (XVII).
Utrechtsch Missale, druk van Wolfgang Hyssolius (1515).
Koperen altaarschel (± 1700).
Gesneden, houten canonbordjes (XVIII d).
Houten beeldje der H. Caecilia (XVI A).
Eenvoudig gesneden, houten gangbank XVII).
Zilverwerk:
Twee Godslampen (1631 en 1737), een paar kandelaars (XVII b); drie dito (XVIII
A) en drie kleine kandelaars.
Rijk gedreven, vergulden monstrans (1637, met latere toevoegingen).
Gedreven, vergulde ciborie (XVII b) en kleine dito (XVII).
Twee gedreven, vergulde kelken (± 1635 en XVII A) en twee eenvoudige bekers
(XVIII).
Twee paar ampullen (± 1750).
Gedreven en gegraveerden lavaboschotel (1733).
Twee gegraveerde schotels (± 1625 en 1675).
Zilveren lijstjes (± 1750) voor canonborden en een gedreven missaalbeslag (XVII
c).
Pyxis met gedreven deksel (± 1644) en oliebus (XVIII a).
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Wierookvat (1631) en -scheepje (XVII d).
Corpus (XVII) van een crucifix.
Twee gedreven engelen (1648) als kaarsdragers voor de communiebank. Twee
gedreven zuilen (± 1650) ter versiering van het tabernakel.
Twee bloempotbekleedingen (XVIII) voor altaarversiering.
Schilderijen:
Hemelvaart van Maria door Gualtherus Crabeths, 1628.
H. Bonifacius, H. Willibrordus en Geboorte van Christus (alle XVII d).
Maria-boodschap en bezoek aan de H. Elisabeth (beide XVIII).
Portretten der pastoors Joh. Piek Czn. (1510), Johannes Tsannetius (pastoor van
1545-1554 gemerkt: aet. 36 ao 155:), Geno Simons (1565), Frans Bossou (pastoor
van 1612-1615), en.... Purmerend (aet. 44, 1630). Voorts portretten van een man en
vrouw uit het geslacht Venroy in gesneden lijsten (XVII d), van eenen onbekende
(XVII), van een onbekenden pastoor (XVII d) en van bisschop Van der Kroon (XVIII).
Houten beeld (XVI a).
Paramenten:
Twee dalmatieken (weefsel, XVII, geborduurde orfrois ± 1500).
Geborduurd kazuifel met stool en manipel (± 1500).
Twee geborduurde choorkappen (XV en XVI a, later weefsel), geborduurd schild
(XVI a) van een choorkap.
Drie geborduurde antependia (1639, 1648 en XVII B).
Wit Misstel (1639), groen dito (XVIII), wit dito (XVIII) en paars fluweelen
(XVIII?) met kanten versiering.
Klein zijden antependium (XVIII d).
Verschillende kanten.
Een uit deze kerk afkomstige houten duif is in het museum te Gouda, een dalmatiek
(XVI a) in het Nederlandsch museum te Amsterdam en een dito in de collectie-Emile
Wauters te Parijs.
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7. S. Anthoniestraat 2. Van het kort vóór 1459 gestichte ST.-AGNESKLOOSTER staat
nog de kapel (XV of begin XVI), in de XVIIe eeuw door het inleggen van vloeren,
dichten van vensters enz., ingericht tot BANK VAN LEENING en als zoodanig nog in
gebruik. In een zijgevel: poortje, Lodewijk XV.
8. Kuiperstraat. Toren (XVI a) der in 1581 afgebroken ST.-BARBARAKAPEL, met
klok, gegoten in 1603 door Hendrick Wegewart te Gouda en oud uurwerk. Drie
gesneden houten balksleutels uit het St.-Barbaraklooster zijn in het museum.
9. Nieuwe Haven hoek Vrouwensteeg. Van de O.L.- VROUWEKAPEL staat alleen nog
de toren (XVI c) met, blijkens opschrift, in 1754 vernieuwde ingang en vernieuwde
spits. In den toren eene klok, gegoten in 1590 door Thomas Both en een oud uurwerk.
10. Groenesteeg W 3. Het CELLEBROEDERSKLOOSTER, gesticht midden XV, is in de
XVIIe eeuw ingericht tot LATIJNSCHE SCHOOL. Aan het klooster herinneren nog een
laat-gothisch poortje, een balkenzoldering (XV) en een Madonnabeeldje in het
museum. Een met beeldhouwwerk versierd poortje (1664) is geplaatst bij de inrichting
tot Latijnsche school. Een goudlederen behang (XVIII), een schilderij: Minerva door
S. Klapmuts (1780) en een schoorsteenstuk: musiceerende kinderen door H. van Strij
(1782), uit de school afkomstig, zijn thans in het museum.
11. Jeruzalemstraat 7. Van het hier omstreeks 1447 gestichte VROUWENKLOOSTER,
na de Hervorming LOOIHAL, thans MILITAIR KLEEDINGMAGAZIJN, staat nog de
baksteenen kapel (XV), met 5/10 sluiting en aan den zuidkant gang (XVI),
vermoedelijk overblijfsel der kruisgang. Aan den achtergevel van het overigens
gemoderniseerde kloostergebouw, overblijfselen van vensters met gebeeldhouwde
boog-
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blokken (XVII a). Onder dit gebouw tweebeukige kelder met op rondpijlers gedragen
kruisgewelven (XV). Een basrelief (1603) uit de Looihal is in het museum.
12. Jeruzalemstraat 12. Voormalige JERUZALEMKAPEL, thans ARMENKAMER.
Baksteenen kapel (kort vóór 1447) in den vorm van een twaalfhoek met gemetseld
stergewelf op ribben. Een tryptiek uit de kapel is in het museum, koperen grafplaten
van Gijsbert Willems Raet († 1526) zijn in het Nederlandsch museum te Amsterdam.
13. Een houten reliekhouder, borstbeeld van den H. Paulus, afkomstig van het in
1425 gestichte COLLATIEHUIS, en een Madonnabeeldje van klei en een crucifix uit
het KLOOSTER op de Raam zijn in het museum.

f. Gebouwen van liefdadigheid.
1. Oosthaven 10 en 9. Van het in 1391 gestichte ST. CATHARINAGASTHUIS, vergroot
in 1619, is de toren in 1665 afgebroken en vervangen door een gevel met pilasters
en gevelsteen. Inwendig: balkenzoldering over benedengang en voorkamer (± 1665),
waarin gesneden instrumentenkast (1699) van het COLLEGIUM MEDICUM. In de
bovenkamer: gesneden schoorsteenkap met schilderstuk, landschap en ijzeren
vuurplaat (alles ± 1665), en hangend loketkasje (XV d) met oude opschriften.
De kapel van het gasthuis, thans GEMEENTEARCHIEF, sinds 1665 zonder toren, is
een baksteenbouw (XIV), grootendeels verbouwd (XVII) met eenbeukig schip en
verhoogd driezijdig gesloten choor, waaronder met tonwelven overkluisde ruimten,
vroeger cellen voor krankzinnigen. Schip en choor zijn gedekt met een laat-gothisch
houten tongewelf. Tegen den gevel, poort met gebeeldhouwd stadswapen (XVII).
In het archief o.a. een eenvoudige archiefkast van het
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gasthuis, verzameling van Goudsche drukken en een beschilderd houten bord met
opschrift betreffende de inrichting der librye in 1647-1649, en daaruit afkomstig.
Een tryptiek en twee schilderijen uit gasthuis of kapel zijn in het museum.
2. Twee kasten, een kist en stoelen uit het in 1485 gestichte en in 1734 herstelde,
thans opgeheven ST.-ELISABETHSGASTHUIS; eenige wapens, een schoorsteenpilaster
en een kapiteel (1682) uit het voormalig LEPROOSHUIS, zijn in het museum.
3. Spieringstraat 1. Het in 1391 op een andere plaats als H.-GEESTHUIS gestichte
WEESHUIS, in 1555 verbouwd, in 1812 vereenigd met het AALMOEZENIERSHUIS en
daarna vergroot, heeft een rijken voorgevel van bak- en bergsteen met fraaie ankers
en een eenvoudigen achtergevel (alles 1642).
Inwendig: in de mangelkamer, draagstuk van een schoorsteen (± 1555);
balkenzoldering (XVII) en schoorsteenkap (± 1642), gedragen door latere caryatiden
(weesjongen enmeisje); eiken kast (1644). Op de bovenzalen: balkenzoldering (XVI).
Schilderijen:
Vrouw met twee weesjongens (1568).
Middenstuk: vlucht naar Egypte, eener tryptiek (XVI c); de vleugels zijn in het
museum.
Regentenstuk (1671), waarop o.a. portret van den bouwmeester en drie ontwerpen
voor den geveltop. Een regentenstuk door Jan Ariens Duif (1637), twee
kinderportretten (1651), een gevelsteen, console (1642), twee steenen
schoorsteendragers (1600), weesjongen en -meisje, en een crucifix, uit het weeshuis
afkomstig, zijn in het museum.
4. Spieringstraat. Voor het in 1555 gestichte OUDE MANNENHUIS staat een houten
poortje met fraai gebeeldhouwd opzet-
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stuk (1614). Een houten beeld, de Barmhartigheid, en eenig tinwerk, uit dit gesticht
afkomstig, zijn in het museum.
5. Kleiweg 26. OUDE-VROUWENHUIS. Gevel (XVII c) met gebeeldhouwd poortje.
6. Rotterdamsche Veer. LAZARUSPOORT (1609) van het BESTEDELINGHUIS. Gevel
van bak- en bergsteen, met rijkgebeeldhouwde poort.
7. Gouwe 28. PROVENIERSHUIS. Gevel met bergsteenen poortje en stoep (alles 1680).
Inwendig eenige gesneden deuren (1680).
8. Nieuwe Haven 63-95. ARENT DIRKSZ. BOSCH-HOFJE. Oude huisjes en gevelsteen
(XVIII), herinnerend aan de stichting in 1649.
9. Nieuwe Haven 270-296. FUNDATIE VAN CORNELIS CINCQ. Frontongevel (1700)
met wapensteen.
10. Nieuwe Haven 302. FUNDATIE VAN CHRISTINA GHIJSBERTS. Drie
aaneengebouwde woninkjes met toegangspoort, waarin oude deur, en ankers. Blijkens
opschrift uit 1625.
11. Nieuwe Haven 270-294. FUNDATIE VAN HENDRICK EN HELENA JANS 'T HART.
Poortje (1657) met beeldhouwwerk.
12. Zeugenstraat 10-28. FUNDATIE A. JONGKIND. Poortje (1702). Op het binnenplein,
jaartalsteen (1701).
13. Groenesteeg. SWANENBURGSCH HOFJE. Poortje (1692) met gevelsteen.
14. Nieuwe Haven 128-146. FUNDATIE VAN MARIA TAMS. Wapensteen (1657).
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g. Particuliere gebouwen.
A. Laat-gothiek.
1. Naaijerstraat 6. Baksteengevel met gebeeldhouwd fries (XVI A). Latere top
(XVII) en pui (XIX). Inwendig: onderstuk van schoorsteen (XVI A).
2. Peperstraat 108. Korfbogige nis (XVI A) voor deur met bovenlicht. Gewijzigd
XVIII (zie: C 17).
3. Westhaven 65. Dergelijke nis (XVI A). Geschonden. Inwendig: zoldering met
moerbalken op muurstijlen (XVI A). Andere zoldering, in 1630 beschilderd
door Anthony Hendricksz; geschilderd behangsel (XVII b); buffetkast (XVIII).

B. Renaissance.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Naaijerstraat 12. Trapgevel (1615). Gevelsteen.
Lange Tiendenweg 1. Trapgevel (XVII a). Ankers.
Peperstraat 142-144. Twee trapgevels (± 1625) met verminkte toppen. Akers.
Peperstraat 140. Zeer geschonden trapgevel (± 1625). Mascarons, ankers.
Westhaven 42. Rijke gevel (XVII a). Top geschonden, pui gemoderniseerd.
Wapensteen, mascarons, ankers. Inwendig: betimmerde wand met bedstede
(XVII a).
Westhaven 30. Dergelijke gevel (± 1625) met oude houten winkelpui, mascarons,
ankers. Top geschonden. Inwendig: puibetimmering (XVII B), deurkozijnen en
schoorsteen met schilderstuk (± 1680).
Zeugenstraat 64. Gepleisterde trapgevel (1637). Cartouches.
Gouwe 201. Tuitgevel (1637). Cartouche.
Korte Groenendaal 28. Eenvoudige gevel (1639). Cartouche.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lange Tiendenweg 33. XVII b.
Gouwe 159. Trapgevel (1650). Gevelsteen.
Achter de Vischmarkt 24. Trapgevel (XVII).
Turfmarkt 95. Midden XVII. Top afgebroken.
Gouwe 202. Trapgevel (1657). Gevelsteen, gesneden deurkalf.
Achter de Vischmarkt 24. Eenvoudige gevel (1663).
Blauwstraat. Zijgevel (XVII B).
Westhaven 51. Gevel met pilasters (± 1650).
Turfmarkt 84. Dergelijke gevel (XVII c). Ankers. In den zijgevel: oeil de boeuf.
Gouwe 147. Dergelijke gevel (XVII d). Later fronton (XVIII b) en pui (XIX).

C. Lodewijkstijlen.
1. Markt 43. Frontongevel, Lodewijk XIV (1692).
2. Westhaven 52. Dubbel huis, thans gymnasium. Hardsteenen gevel, Lodewijk
XIV (XVIII a). Lantarenijzers, Lodewijk XV. Inwendig: trappenhuis met
stucwerk, geschilderde plafonds en grauwtjes in drie kamers (alles Lodewijk
XIV).
3. Gevels met op consoles gedragen, rechte kroonlijst komen voor aan de huizen:
Wijdstraat 2 (1725), Westhaven 16 (1725), Markt 40 (1735), Westhaven 15
(1757), Westhaven 27. Lodewijk XV, Westhaven 13. Lodewijk XV, Oosthaven
57. Gouwe 73, 79, 190 en 14. Oosthaven 52, 56 en 86.
4. Gouwe 14. Gebeeldhouwde kroonlijst, gevelsteen (1725).
5. Kleiweg 117. 1727.
6. Westhaven 20. Gevel met rijkgesneden deur en bovenlicht (± 1740).
7. Westhaven 28. ± 1740. Inwendig: gesneden trapleuning.
8. Lange Tiendenweg 79. Groot heerenhuis, thans Hoogere burgerschool (XVIII
b).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gouwe 145. Tuitgevel (XVIII b). Gevelsteen.
Turfmarkt 101. Tuitgevel, Lodewijk XV (XVIII b).
Oosthaven 52. Midden XVIII.
Oosthaven 56 Midden XVIII.
Oosthaven 86. Breede gevel, Régence (midden XVIII).
Turfmarkt 103. Tuitgevel met hardsteenen plint, topversiering en cartouche.
Gesneden deurkezijn, alles Lodewijk XV (± 1750).
15. Turfmarkt 105. ± 1750.
16. Turfmarkt 138. Hardsteenen gevel met houten kuifstuk, gesneden deurkezijn
en deur (alles Lodewijk XV). Stoeppalen en hek (XVIII d).
17. Peperstraat 108. Gevel Lodewijk XV, uit ouderen verbouwd (zie: A 2).

Détails van buitenachitectuur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spieringstraat 101. Houten onderpui (± 1700).
Peperstraat 132. Deur, Lodewijk XIV.
Westhaven 62. Deur (XVIII b).
Westhaven 63. Deur met bovenlicht en stoephek, Lodewijk XVI.
Turfmarkt 116. Stoeppalen (XVIII d).
Gouwe 189. Plint, stoeppalen en bovenlicht der deur, Lodewijk XVI.
Lange Tiendenweg 55. Winkelpui met snijwerk (± 1800).
Gouwe 97. Stoeppalen (± 1800).
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld, komen voor aan de huizen:
Groenesteeg naast 31 (1570), Gouwe 211 (1608), Kleiweg 22 en Turfmarkt 113
(beide 1613), Rotterdamsche - Veer 4 (1617), Doelenstraat 30 (1621), Kleiweg
35 (1632), Groenendaal hoek Gouwe (1642). Kuiperstraat 34 (1645), Turfmarkt
36 (1661), Turfmarkt 40 (1685, Doelen straat 16 (XVII en 1839), Wijdstraat
21 (± 1700), Lombard-
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watertje 15 (1735), Molenwerf 7 (1737), Nieuwe haven 190 (1739), Raam 324
en Kleiwegsteeg 36 (beide 1788).
10. Westhaven 11 Gaper (XVIII).
11. Versierde ankers, voorzoover nog niet vermeld, komen voor aan de huizen:
Gouwe 168 (XVII), Nieuwe Haven 116 (XVII d), Nieuwe Haven 48 (1718),
Gouwe 97 (± 1800).

h. Museum en varia.
1. Het STEDELIJK MUSEUM, in het gebouw van het Kantongerecht aan de Markt, bevat
een verzameling van plaatselijke oudheden, topografischen atlas en munt- en
penningcollectie. Gedrukte catalogus van 1885.
2. De MOLEN aan de Vest en die aan de Verloren kost, hoek Vest, dagteekenen,
blijkens gevelsteenen, onderscheidenlijk uit het begin der XVIIIe eeuw en uit 1751.
3. Op de moderne hekposten van het park tegenover het station, zandsteenen
dekstukken met wapenleeuwen (XVIII A), afkomstig van de voormalige
ROTTERDAMSCHE POORT.

Gouderak.
De NED. HERV. KERK, baksteenbouw (1658) bestaat uit een eenbeukig schip
(gemoderniseerd 1851) met 3/8 gesloten choor, en ingebouwden westtoren. Zij bezit:
Avondmaalzilver: Vier gegraveerde bekers (twee 1675 en twee XVIII a).
Klok, gegoten in 1661 door F. Hemony te Amsterdam.
Preekstoel en doophek uit deze kerk zijn thans bij de Afgescheiden gemeente te
Gouda (zie aldaar); het gebrandschilderd glas uit de vensters is in 1851 verkocht aan
een particulier te Haarlem.
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De boerderij A 2 heeft eenen gevel (1648) van gele steen met versieringen in roode.
Anker.
Het hoekhuis A 108 heeft twee verminkte gevels (XVII).

Goudriaan.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw (midden XV), bestaande uit een
driezijdig gesloten choor, een eenbeukig schip, waarvan de dwarsarmen in 1851
grootendeels zijn afgebroken, en eenen westtoren. Schip en choor met houten
tonwelven gedekt; in den toren aanzetten van een kruisgewelf. De kerk bezit:
Rood zandsteenen altaarmensa, verwerkt tot zerk.
Eiken preekstoel (1642) met koperen doopbekkenhouder (XVIII).
Vier koperen kronen (XVII, een gemerkt 1662).
Koperen voorlezerslezenaar (± 1750).
Opschriftbord (1776).
Zerken (o.a. 1657? en 1674).
Klok, gegoten in 1520 door Heinrickus de Borch.
In den toren: gevangenis met laat-gothische deur en gevangenblok.
Aan het huis A 10, gevelsteen (1639).

Goudswaard.
De NED. HERV. KERK, een onbelangrijk gebouw (XVIII) met toren (1721?), bezit:
Preekstoel, Lodewijk XVI, met koperen doopbekkenhouder.
Doophek, Lodewijk XVI, met koperen boog en lezenaar.
Drie koperen kronen (± 1700).
Zerken (o.a. 1533 en 1607).
Orgel (1809).
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Avondmaaltin: kan, schotel, twee borden en twee bekers (alles ± 1700).
Klokken: de eene (XV of XVI A) zonder opschrift, de andere gegoten in 1503
door Peter Waghenens.
Vóór de kerk: gemetselde hekposten met vazen (1818).
Aan het overigens onbelangrijke H.-GEESTHUIS, opschriftsteen (1635).
Verschillende huizen hebben tuitgevels met vlechtwerk, gedateerd: A 15 (1779) en
A 35 (1830).
Het huis A 10 heeft een verminkten, dubbel-gezwenkten gevel (XVII).
Gevelsteenen aan de huizen: A 24 (XVII d), A 17 (1696) en A 36 (1804).
Ankers aan de huizen: A 30 (XVII), bij de sluis (1682) en A 125 (XVIII).
Het huis A 15 heeft een versierd deurkalf (1779), A 10 eene deur, Lodewijk XVI.
Molen van 1694.

's-Gravendeel.
Aan den dijk naar Strijen, hek met twee leeuwen (XVIII).
Het huis B 177 heeft een geveltje van 1721, het huis B 180, ankers (XVIII).

's-Gravenhage.
a. Vroeg-historische en Romeinsche oudheden.
Een steenen en een bronzen beitel, gevonden bij Scheveningen, een houten schopje
en een bronzen voorwerp, gevonden bij de Witte Brug, zijn in het Gemeentemuseum
(Catalogus Nrs. 79, 365 en 366). Eenige Romeinsche voorwerpen: een
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koperen ringsleutel, gevonden op Zorgvliet, en een lampje van aardewerk, zijn
eveneens aldaar (Catalogus Nrs. 288 en 356); een gouden ring, uit Den Haag
afkomstig, is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Catalogus E IV, Nr. 60).

b. Wegen, bruggen, standbeelden, pompen enz.
Eenige keien van een oude bestrating, gevonden 1.70 M. beneden de tegenwoordige
kruin der Tweede Wagenstraat, zijn in het Gemeentemuseum (Catalogus Nr. 5).
Op den Korten Vijverberg, vóór het huis Nr. 3 ligt in de bestrating een hardsteenen
windroos (XVII of XVIII); op de Plaats, vóór de kiosk, een groote kei, vermoedelijk
grenssteen, te onrechte door de overlevering gezegd de plaats aan te wijzen, waar
Aleida van Poelgeest is vermoord.
Aan het begin van den Ouden Scheveningschen weg, het voormalig tolhek (1665):
ijzeren hekken tusschen gemetselde penanten met gebeeldhouwde, gepolychromeerde
bekroningen.
Gemetselde boogbruggen (XVIII) bevinden zich aan den Nieuwen Uitleg in het
verlengde der Maliestraat, in de Prinsessegracht (deze laatste verbreed XIX d) bij de
Kanongieterij, en aan de Mauritskade (XIX b) bij de Nassaulaan.
Op het Plein, bronzen standbeeld (1848) van Willem den Zwijger door L. Royer.
In het Noordeinde, vóór het Paleis, bronzen ruiterstandbeeld (1845) voor denzelfden
door Ern. graaf van Nieuwerkerke.
Op het Newtonplein, bronzen standbeeld (1845) voor R. Descartes door Ern. graaf
van Nieuwerkerke.
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Hardsteenen pompen (onderscheidenlijk XVIII a en d) staan op het Lange Voorhout,
en op het Binnenhof bij de Hofpoort.
Een lantaren (XVIII d) op hardsteenen paal, afkomstig van het Binnenhof, staat op
het Buitenhof vóór het Departement van Binnenlandsche Zaken.

c. Militaire Gebouwen.
1. Nieuwe Uitleg hoek Kanonstraat. Voormalige GESCHUTGIETERIJ. Thans gedeeltelijk
in gebruik bij de Hoogere Krijgsschool. Baksteenbouw (1665), vermoedelijk naar
een ontwerp van Pieter Post. Het gebouw aan den Nieuwen Uitleg heeft een met
beeldhouwwerk versierde en met fronton gedekte middentravee, dat in de Kanonstraat
een gebeeldhouwde poort, waarboven fronton, en op het dak een open torentje.
Inwendig: drie schoorsteenbetimmeringen, Lodewijk XVI, waarvan één met grisailles.
Eiken zoldering (XVII c) op moeren kinderbalken.
2. Frederikstraat. KAZERNE DER GARDES DU CORPS, thans van de artillerie.
Eenvoudige baksteenbouw (XVIII B, verhoogd met ééne verdieping XIX). De
gebouwen aan de straat zijn modern.
3. Mauritskade. WILLEMSKAZERNE (1822).
4. Laan Copes van Cattenburch. ALEXANDERKAZERNE (1840).
5. Buitenhof. HOOFDWACHT, gebouwd XVIII (de voorgevel vernieuwd ± 1895) bij
de vroegere stallen van het Hof.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het BINNENHOF, complex van regeeringsgebouwen op een langwerpig rechthoekig
terrein, vormde oorspronkelijk, met het Buitenhof en den Kooltuin (thans het Plein),
de
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grafelijke woning met hare bijgebouwen en verder toebehooren. Het was vroeger
geheel omgeven door water: aan den noordkant door den Vijver, langs de andere
zijden door buiten- en binnengrachten. Het tusschen deze gelegen terrein was
toegankelijk, aan den zuidkant, over een brug en door de Spuipoort (XIV, herbouwd
1404, afgebroken in 1861). De oostelijke Vijveroever was afgesloten door de
‘Achterste poort van den Hove’, afgebroken bij den bouw der ST.
SEBASTIAANSDOELEN (1636), de westelijke Vijveroever door de ‘Voorpoort’, de nog
aanwezige GEVANGENPOORT: baksteenen poortgebouw (XIV) met tongewelf in den
doorgang en wapensteen (XVII) in het noordelijk front. Ten westen der poort, de
gevangenis: baksteenbouw (XV), met overwelfde kelders en zeventiende-eeuwsche
cachotten. Thans museum (zie: h. No. 7).
Het door de binnengrachten omsloten terrein is toegankelijk door drie poorten:
a. Aan den westkant de MIDDENPOORT, later STADHOUDERSPOORT genaamd
(uitwendig XV, gerestaureerd 1879; inwendig 1620), aan weerszijden waarvan in
1880 en 1899 doorgangen zijn gemaakt voor voetgangers.
b. Aan den zuidkant de HOFPOORT, ter vervanging eener oudere, gebouwd XVIII
d, nieuw gewelfd 1890.
c. Aan den oostkant de MAURITS- of GRENADIERSPOORT, gebouwd in 1634 door
Joris Faes, gerestaureerd in 1883. Naast deze poort stond een corps de garde. Aan
weerszijden kleine doorgangen.
Op het Binnenhof staat een vierde poort: de BINNENPOORT (1634, verbouwd 1685
en 1880), waarboven eene verbinding van de Hofzaal met het Departement van
Waterstaat. Aan weerszijden moderne doorgangen.
Het Binnenhof bestaat uit de volgende gebouwen:
A. Midden op de oostelijke helft staat het voormalig PALEIS
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DER GRAVEN VAN HOLLAND, thans o.a. bestemd voor de vereenigde zitting der beide

Kamers van de Staten-Generaal.
Dit uit de XIIIe eeuw dagteekenend gebouw, later inwendig zeer gehavend en
gewijzigd en uitwendig aan alle zijden door aanbouwen omgeven, is van 1898 tot
1905 ontmanteld en gerestaureerd onder leiding eener Commissie: C. Muysken,
Voorzitter, Dr. P.J.H. Cuypers, F.J. Nieuwenhuis, C.H. Peters en D.E.C. Knuttel,
Secretaris. Het gebouw bestaat uit drie deelen:
a. de ROLZAAL, gebouwd als grafelijke woning door Willem II, omstreeks 1247.
Langwerpig rechthoekige baksteenbouw, tegen welks westelijken muur aan den
zuidkant een ronde toren met vernieuwde steenen wenteltrap (de ‘ wendelsteen’) en
aan den noordkant een rechthoekige toren (de ‘Haagtoren’); voorts op de zuid- en
noordoosthoeken ronde torens, uitgekraagd op contreforten. Dit gebouw heeft
gelijkstraats (thans lager wegens verhooging van de straat) een met kruisribgewelven
(XIII) overwelfde ruimte, daarboven de in 1511 tot raadzaal van het Hof van Holland
bestemde zaal met houten zoldering, waarvan de moerbalken rusten op karbeels, op
kraagsteenen, gebeeldhouwd door Lyon Marchant (XV, eenige nieuw). Wapenleeuwen
der balie (XVI a) en de zetel van den Stadhouder (XVIII) uit deze zaal - waar de
stadhouders beëedigd werden - zijn thans in het Nederlandsch Museum te Amsterdam.
Daarboven een dergelijke zaal, die in de XVIIe eeuw verdeeld was in vertrekken,
waarin o.a. Oldenbarneveld en Hoogerbeets gevangen zaten. De ten deele
teruggevonden oude vensters der Rolzaal hebben tusschenzuiltjes met romaansche
en vroeg-gothische kapiteeltjes.
b. Ten westen der Rolzaal, en daarvan gescheiden door een thans overdekte
binnenplaats, staat de GROOTE- of HOFZAAL, tijdens Floris V, omstreeks 1280,
gebouwd, vermoedelijk onder leiding van zijnen raad, Gerard van Leyden, ter ver-
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vanging van een, ongeveer ter plaatse van het midden van dit gebouw vroeger
aanwezige, kleinere zaal. De Hofzaal is een langwerpig rechthoekige baksteenbouw
met ronde traptorens op beide hoeken van den west- of voorgevel, aansluitend bij
rechthoekige aanbouwen (geheel vernieuwd), waarvan de zuidelijke als
aanrechtkamer, de noordelijke als bottelarij diende. Onder het westelijk deel der zaal
een kelder, met baksteenen kruisgewelven op afgeschuinde ribben, rustend op
kraagsteenen en lage hardsteenen zuilen; oostelijk daarvan een oudere kelder met
dergelijke gewelven op rechthoekige ribben en met baksteenzuilen. De ten oosten
hiervan gelegen kelder is eerst bij de restauratie overkluisd. In den westelijken kelder,
grafzerken (XV-XVII) uit de voormalige hofkapel. De zaal boven deze kelders,
toegankelijk langs een sinds 1376 overdekt bordes tegen den westwand, oorspronkelijk
als feestzaal, later als voorhal der grafelijke woning gebruikt, stond, door twee
doorgangen in zijnen oostwand, aan den noordkant met den Haagtoren en aan den
zuidkant, door een overdekte trap, met de Rolzaal in verbinding. Tusschen deze
doorgangen stond een groote schoorsteen, opnieuw aangebracht bij de restauratie;
evenals de overdekking der zaal met een houten kap (in 1861 door een ijzeren
vervangen), bij welker bouw de tot zoolang in het Rijksmuseum te Amsterdam
bewaarde, gesneden houten draagstukken opnieuw zijn toegepast. De vensters zijn
alle teruggebracht in den vorm (bij twee wedergevonden), dien zij vermoedelijk in
1397 hadden verkregen. Uitwendig heeft de zaal contreforten, verbonden door
segmentbogen, waarboven een weergang met torentjes (herbouwd bij de restauratie)
en tegen den westgevel een overdekt bordes, aangebracht, evenals de spitsen der
hoektorens, bij eene restauratie door C.H. Peters, volgens ontwerp der Rijksadviseurs,
in 1879. In den noordelijken toren hangen twee klokken, onderscheidenlijk gegoten
te Deventer in 15... door Wilm Wegewart
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en te Amsterdam in 1698 door Gillis Wybrants. De beeldjes, die de uren slaan, zijn
modern.
c. Tegen de zuidelijke helft van den oostwand der Rolzaal bevindt zich de vroegere
Civiele Kamer van het Hof van Holland, thans genaamd ZAAL VAN DE LAIRESSE.
Vierkante baksteenbouw met halfrond uitgebouwden traptoren, ongeveer op het
midden van den noordwand, leidende naar een langs dezen en een deel van den
oostwand aanwezige weergang. In dit gebouw, beneden, drie met baksteenen
kruisribgewelven overdekte ruimten (twee XIII d, een, met geprofileerde ribben en
gebeeldhouwde sluitsteenen, XIV), en op de verdieping de zaal van De Lairesse, in
1688 in haar tegenwoordigen toestand gebracht en uitgebouwd over den zuidwand
der gelijkstraatsche ruimte. In deze zaal: gestucte wandpilasters, ornamentaal
beschilderd plafond, marmeren schoorsteen, en zeven wandschilderingen door G.
de Lairesse: burgerdeugden, voorgesteld door tafereelen uit de Grieksche en
Romeinsche geschiedenis.
B. De voormalige HOFKAPEL en belendingen, thans Ministerie van Waterstaat.
Ten noorden der Hofzaal stond de vermoedelijk door Willem II gestichte hofkapel,
later Waalsche kerk, door Lodewijk Napoleon ingericht tot zijne hofkapel en daarna
bij de Katholieken in gebruik gebleven, tot zij in 1875 aan den Staat werd verkocht.
Na een brand in 1644 werd de kapel herbouwd, in 1668 van een zijbeuk voorzien en
in 1879, bij den bouw van het Departement van Waterstaat, grootendeels gesloopt.
De kap van het zuidelijk schip, met een spitsbogig houten tongewelf, en die van het
noordelijk schip met gebogen stucplafond, zijn nog aanwezig boven de
afdeelingsvertrekken van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De grafzerken zijn,
bij een nieuwe verbouwing in 1913, overgebracht naar een der kelders onder de
Hofzaal, de klokken
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der kapel berusten thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Ten oosten der kapel stonden reeds in de XIVe eeuw verschillende bijgebouwen
der grafelijke woning, in het begin der XVIIe eeuw en later verbouwd en ingericht
tot kwartier der Generaliteit. Bij den bouw van het Departement van Waterstaat zijn
daarvan, op de eerste verdieping, bewaard:
a. een rijk betimmerd portaal (XVII d).
b. De van dit portaal door een gesneden deur toegankelijke TRÈVESZAAL, in 1697
gebouwd, in den stijl Lodewijk XIV, door D. Marot. Wandbetimmering met, in den
koof, houten caryatiden door Johan Blommendaal, en schilderingen, twee door
Antonie Begemaker gebeeldhouwde schoorsteenen, plafond met koepelvormig
midden beschilderd door Theod. van der Schuer, schoorsteenstuk door denzelfden
(alles 1698) en portretten, ten voeten uit, van de stadhouders, Willem I, Maurits,
Frederik Hendrik, Willem II en Willem III door J.H. Brandon. In den uitbouw aan
den Vijver, stucplafond (XVII d).
c. VERGADERZAAL (midden XVII) DER STATEN-GENERAAL waarin twee eiken
schoorsteenen met marmeren mantels en schilderingen (1698) door J. Parmentier,
dessus-de-porte en plafondschildering door denzelfde. In deze, vroeger met
wandtapijten behangen zaal, portretten (XVIII), ten voeten uit, van Willem IV door
J.A.J. Aved (1762) en Willem V door J.G. Ziesenis (1769), en een Zeeuwsche kast
(XVII).
In de kamer van den Minister, een schoorsteenstuk, afkomstig uit de vergaderzaal
van de Gedeputeerden der Admiraliteitcolleges en in die van den Secretaris-Generaal
een dito (midden XVII), school van Rubens, de bloemen vermoedelijk door Daniel
Seghers.
C. Het DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. Tegen den oostwand van het
Departement van Waterstaat, aan den Vijver, staat een hoog en smal gebouw (XIV,
later gewijzigd),
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oorspronkelijk voorzien van hoektorentjes en kanteelen. Daarnaast een huisje met
trapgevel aan den Vijverkant (vermoedelijk XIV, gewijzigd XVII en later). Tusschen
dit huisje en het achtkant torentje (vermeld in 1443) op den noordoosthoek van het
Binnenhof, lag een tuin, in tweeën gedeeld door een pad, dat door een poortje naast
het torentje voerde naar een rondeel, ter plaatse waar thans het Mauritshuis staat.
Ten zuiden van dit pad stonden de kastelany van het hof en eenige kleine gebouwen,
ingericht voor het in 1586 gestichte Leenhof van Brabant, terwijl de ten noorden van
dit pad aanwezige huisjes werden ingericht en verbouwd (o.a. in 1609, 1689 en
omstreeks 1730) voor den in 1588 ingestelden Raad van State. Dit alles is in 1913
gesloopt ter wille van een nieuw Departementsgebouw. Een poortje (1609) en een
rijk-gebeeldhouwde portaalbetimmering (1687) uit het kwartier van den Raad van
State zullen in het nieuwe gebouw worden herplaatst. In de benedenkamer van het
achtkante torentje, een schoorsteenstuk en een dessus-de-porte in de manier van Dirk
van der Aa.
D. Het gebouw van de EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL, vroeger kwartier
der Staten van Holland en Stadhouderlijk kwartier. Tusschen de Hofkapel en den op
den noordwesthoek van het Binnenhof staanden OBSERVATIETOREN (benedenhelft
vóór 1533, bovenbouw tusschen 1568 en 1598) stonden stadhouderlijke
woongebouwen, geheel verbouwd in de XVIIe eeuw. Nadat, vermoedelijk in 1635,
tegen den noordwand van den observatietoren vertrekken waren opgetrokken, is van
1639-1640 een galerij met verdieping gebouwd (baksteen met zandsteenzuilen,
-banden en -boogblokken), met avant-corps op oost- en westhoek. In het midden der
galerij is een ingang met portaal en eiken trap (hersteld 1880), in het westelijk
avant-corps een trap met koepel van stuc (XVIII), in het oostelijk een in 1885
aangelegd portaal met
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trap. De ruimte achter de galerij behoorde tot de Stadhouderlijke woning. Een hieruit
afkomstig geschilderd houten tongewelf (XVII) bevindt zich thans in zaal 145 van
het Rijksmuseum te Amsterdam. In den observatietoren, op de eerste verdieping,
een zaal met betimmering, schoorsteen en stucplafond, Lodewijk XV, en op de tweede
een portaal met dergelijke zaal, overgang Lodewijk XIV tot XV. In de ten noorden
van den toren aangebouwde ruimte, gelijkvloers, de voormalige kamer van den
Raadpensionaris, met eenvoudige betimmering en geschilderde zoldering (XVII B).
Tusschen de Stadhouderlijke vertrekken bevonden zich vertrekken der Staten van
Holland, van 1652 tot 1657 vervangen door een nieuw gebouw onder leiding van
Pieter Post. Hierin, gelijkstraats, de vergaderzaal der Gecommitteerde Raden, in 1913
ingericht tot archief voor het Departement van Waterstaat, met op zuilen en
muurpilasters (thans omkokerd) gedragen beschilderde balkenzoldering, en
schoorsteen.
Op de verdieping de vergaderzaal der Staten (1655), thans van de Eerste Kamer,
met door Wieling en De Haan beschilderd koepelplafond (hersteld 1884-1886) en
twee gebeeldhouwde schoorsteenen met schilderstukken (1669): de Vrede, door
Adriaan Hanneman, en Mars, door Lievensz. Voor de schoorsteenen zijn tribunes
gebouwd. De oorspronkelijk met Schoonhovensche tapijten behangen wanden en de
vroeger beschilderde pilasters zijn thans gemarmerd. In deze zaal een portret (1848),
ten voeten uit, van Koning Willem II door J.A. Kruseman.
In de koffiekamer der Eerste Kamer, portretten van de Stadhouders Willem I,
Maurits en Frederik Hendrik door Mierevelt naar De Visscher, Willem II door G.
van Honthorst, Willem III door een Engelsch meester, Willem IV door J. Aved en
Willem V door Bolomey.
E. De westelijke vleugel van het Binnenhof, waarvan de
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noordelijke helft bij de EERSTE KAMER, de zuidelijke bij den RAAD VAN STATE in
gebruik is. Langs den westkant van het Binnenhof, aansluitend bij den
Observatietoren, is van 1620-1621 eene vergrooting van het Stadhouderlijk kwartier
gebouwd, van bak- en bergsteen, met, aan den binnenkant, een galerij met bergsteenen
zuilen. In 1678 is dit gebouw in denzelfden trant in zuidelijke richting verlengd. Deze
beide deelen zijn van 1880-1881 geheel gerestaureerd, waarbij de galerij gedeeltelijk
vernieuwd is, evenals het trappenhuis op den zuidelijken hoek.
Inwendig: een kamer met betimmering, Lodewijk XVI, en eenige vertrekken met
betimmering, schoorsteen en stucplafond, overgang Lodewijk XIV tot XV. Een
geschilderde zoldering uit de slaapkamer van Maria, de gemalin van Willem III, is
thans in zaal 155 van het Rijksmuseum te Amsterdam; eenige vakken van andere
zolderingen zijn in het Departement van Justitie.
F. HET GEBOUW VAN DEN RAAD VAN STATE en de TWEEDE KAMER, vroeger deel
uitmakend van het paleis van Willem V. Van 1777 tot 1793 is, naar plannen van den
architect F.L. Gunckel en den controleur-generaal der fortificatiën C.J. van de Graaf,
onder opzicht van den controleur Govert van der Linden, langs de zuidzijde van het
Binnenhof, deze nieuwe vleugel van het Stadhouderlijk kwartier gesticht. Het aan
het Binnenhof geheel van bergsteen opgetrokken gebouw heeft twee door een galerij
verbonden avant-corps, waarin de toegangen. Midden in het gebouw ligt op de
verdieping de voormalige danszaal (Lodewijk XVI), in 1790 voor het eerst als
zoodanig gebruikt, kort daarop vergaderzaal der Nationale Vergadering, en sinds
1815 van de Tweede Kamer. In het oostelijk avant-corps het voormalig Kabinet van
Willem V, thans raadkamer der Ministers, met betimmering, marmeren schoorsteen,
wandtapijten en geschilderd plafond, alles Lodewijk XVI (gerestaureerd 1876).
Hierin acht leunstoelen, Lodewijk XVI, met geborduurde bekleeding.
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Tusschen dit paleis en de Hofpoort een eenvoudige baksteenbouw (XVIII d), annexe
van het paleis, waarin thans o.a. het zegelkantoor is gevestigd.
G. Het GEBOUW DER COMMISSIE VOOR DE STATISTIEK. Ter vervanging van het oude
Comptoir-generaal der Staten van Holland, afgebroken ter wille der laatste vergrooting
van het Stadhouderlijk kwartier, is, ten oosten der Hofpoort, naar het ontwerp van
den controleur Van der Linden, een nieuw kantoor gebouwd, eenvoudige
baksteenbouw, in 1779 voltooid. Vroeger o.a. voor Kantongerecht gebruikt, sinds
1913 door genoemde Commissie.
H. Het voormalige GOUD- EN ZILVERSMIDSKEURHUIS. Gevel (XVII b) van bak- en
bergsteen, met geschonden top. Gebeeldhouwd fries.
1. Het BUREAU VAN DEN RIJKSBOUWMEESTER IN HET Ie DISTRICT. In 1645 gebouwd
voor den Hoogen Raad, thans uiten inwendig geheel bedorven. In de voormalige
raadkamer, thans in drie vertrekken verdeeld, een Lodewijk XV stucplafond (1768)
en een marmeren schouw met houten kap (XVII B). Een uit dit gebouw afkomstig
schoorsteenstuk (XVIII): de Voorzichtigheid, is thans in het bureau van den
Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs, Parkstraat 18.
2. Buitenhof. Gebouw tijdelijk in gebruik bij het DEPARTEMENT VAN
BINNENLANDSCHE ZAKEN, tijdens Willem III aangetrokken bij het Stadhouderlijk
kwartier, later verkocht aan den Graaf van Albemarle, in 1730 grooter herbouwd, in
1747 door de Gedeputeerden der vijf steden (Edam, Hoorn, Medemblik,
Monnikendam en Purmerend), die het in 1740 hadden gekocht en tot hun hotel
ingericht, afgestaan aan Willem IV, later Departement van Buitenlandsche Zaken
en sinds 1913 van Binnenlandsche Zaken. Bestemd om gesloopt te worden.
Eenvoudige bal steenbouw (1730). Inwendig,
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beneden: kamer met stuc-plafond en marmeren schoorsteen met schilderstuk (midden
XVIII); boven: kamer van den Secretaris-Generaal met eenvoudig stucplafond,
Lodewijk XV, en schoorsteen, Lodewijk XIV, met schilderstuk; in de antichambre
van den Minister, eenvoudige betimmering, marmeren schoorsteen en twee
dessus-de-porte (XVIII); in de kamer van den Chef der Afdeeling K.W., stucplafond
en schoorsteen, Lodewijk XV.
3. Noordeinde. PALEIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, het OUDE HOF. Een in
1533 gesticht woonhuis werd door de Staten van Holland in 1591 gehuurd en in 1593
gekocht tot huisvesting van Louise de Coligny. In 1609 stonden zij het af aan Frederik
Hendrik, die belendende terreinen aankocht en het huis naar een ontwerp (1640) van
Jacob van Campen geheel liet verbouwen en vergrooten door Pieter Post. Na den
dood (1671) van Amalia van Solms, kreeg het paleis verschillende bestemmingen,
tot het - van 1814-1821 door de architecten B.W.H. Ziesenis en J. de Greef vergroot
en verbouwd - werd ingericht voor Koning Willem I. Gebouw van bak- en bergsteen,
uitwendig geheel gepleisterd, bestaande uit een middendeel (XIX a met eene
verdieping verhoogd) met moderne portiek, en twee op galerijen gedragen,
oorspronkelijk met beelden versierde, voorspringende vleugels, vroeger door een
hek verbonden. De thans geschilderde hoofddeuren (XVII b) zijn van brons. Aan de
achterzijde vergroot door den aanbouw van een avant-corps en twee vleugels.
Inwendig: kelders met kruisribgewelven (XVI b) van het oorspronkelijke huis.
Gelijkstraats, voor- en achtervestibule, beide (XIX a) met trappenhuis, de achterste
trap met ijzeren balusters, de voorste met Chineesch-porseleinen vazen, ingericht tot
luchters. In enkele vertrekken schoorsteenen en stucplafonds (XIX a), in de rookkamer
een ameublement, laat
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Empire, en een consoleklok, Lodewijk XV. Op de eerste verdieping, in den rechter
voorvleugel, een reeks vertrekken (XIX a) met oude betimmering, marmeren
schoorsteenen, stuc-plafonds en zijden behangsels. Hierin verschillende oude
meubelen, o.a. enkel Boule-stoelen, Lodewijk XIV, een bureau (XVIII) in marqueterie,
een kroon en pendule met schoorsteengarnituur, Empire. In de groote beeldenzaal,
schoorsteen, stuc-plafond, kroon en staande luchters, Empire. In de Galerijzaal, drie
kleine kronen, Empire. Groote danszaal met wandbekleeding van gemarmerd stuc
en caissons-plafond, wandarmen, kronen en staande luchters van verguld brons, alles
Empire. Aan weerszijden der danszaal vertrekken, waarvan een met stuc-reliefs; in
beide staande luchters en kroon, Empire. In de kleine eetzaal een staande klok,
Lodewijk XIV, gemerkt: Pierrre Rousseau à Paris. Voorts in verschillende vertrekken:
een tafel van malachiet, laat Empire, twee albasten vazen, Empire, een gesneden
eiken kast (XVII A) en een groote Friesche kast (XVII B).
Door het geheele paleis verspreid een groot aantal schilderijen (XVII-XX),
waaronder contemporaine portretten (of oude copieën daarnaar):
Vier Graven van Nassau, Johan Ernst, Lodewijk, Willem en Maurits, op één doek
(door W. de Geest?),
Prins Willem I (drie, door of naar Mierevelt),
Maurits (twee als voren en een door A. van der Venne),
Ernst Casimir (door of naar Mierevelt en door W. de Geest), zijne vrouw Sophia
Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel (door W. de Geest), en hun dochtertje Elisabeth
(door W. de Geest),
Frederik Hendrik (door of naar Mierevelt), zijne dochter Louise Henriette (± 1650),
zijne dochter Henriette Catharina, haar gemaal Johan George II van Anhalt-Dessau
(beiden door onbekenden meester) en hunne dochter Elisabeth (door Buys?),
Johan van Nassau-Siegen (door Mierevelt) en Hendrik van Nassau-Siegen (grisaille,
manier van Van Dijck),
Willem II (twee door Honthorst, de eene wellicht copie)

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

102
en zijne vrouw Maria I Stuart (door Honthorst, 1648, en door Laroque, 1662),
Johan Maurits (twee door J. de Baen),
Willem III (een door Nason?, een door onbekenden meester en drie door C. Netscher?)
en zijne vrouw Maria II Stuart (door Nason?),
Hendrik Casimir II (een door J. Volders, een door Nason? en een, als knaap, door J.
de Baen), zijne vrouw Amalia van Anhalt-Dessau (door J. Volders), dezelfde met
zeven kinderen (door J. Volders), en hunne drie dochters (door Volders'),
Willem IV (door Tischbein, als kind, door R. Accama, 1721) en zijne vrouw, Anna
van Engeland (door Tischbein),
Willem V, als kind, spelend met zijne zuster, Wilhelmina Carolina (door Spinny),
Willem V (een door Tischbein, een door Spinny en een door Hodges), zijne vrouw
Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen (een door Tischbein en een door Spinny),
hunne drie kinderen (door Tischbein), en hun zoon Frederik (XVIIId),
Friedrich Wilhelm van Nassau-Weilburg (door Tischbein),
Willem I (twee door J.R. van der Hulst en een door N. de Keyser, 1846), zijne vrouw
Frederica Louisa Wilhelmina van Pruisen (door Van der Hulst), hun zoon Frederik
(door Van der Hulst), hunne dochter Marianne en haar gemaal, Albrecht van Pruisen
(beiden door Van der Hulst),
Louise, prinses van Pruisen, later koningin van Zweden - dochter van Prins Frederik
- met haar dochtertje (door van der Hulst),
Willem II (twee door Van der Hulst en een door N. de Keyser, 1841), zijne vrouw
Anna Paulowna (vier door Van der Hulst, w.o. een gedateerd 1841) en hunne kinderen
Hendrik en Sophia (door Van der Hulst, 1834),
Willem en Maurits, zoons van Willem III (door Pieneman, 1847),
Czaar Alexander I van Rusland (door onbekenden meester).
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Portret eener onbekende jonge vrouw (XVII d) en verschillende pastelportretten, o.a.
door Hodges en Tischbein, van vorstelijke personen uit de 18e en de 19e eeuw.
Voorts schilderijen van W. van de Velde den Ouden, vloot in haven; G. van
Steenwijck, kaartspelers; L. Meijer, Nederlandsch eskader onder Prins Hendrik in
de Middellandsche zee (1846); W. Portman, bezoek van Grootvorst Alexander van
Rusland aan het Czaar-Peterhuisje te Zaandam; J.J. Eeckhout, Inhuldiging van Koning
Willem II (1841); en F. Cottrau, Défilé voor het ruiterstandbeeld van Willem den
Zwijger (1847).
4. PALEIS IN HET BOSCH, ter eere van Frederik Hendrik gesticht door Amalia van
Solms. Middendeel gebouwd 1645-1652 naar een ontwerp van Pieter Post in overleg
met Jacob van Campen, voorgevel en koepel gewijzigd ± 1700, twee zijvleugels
aangebouwd in 1751.
Uitwendig: eenvoudige baksteenbouw, oorspronkelijk met gebeeldhouwde frontons
op de gevels van elk der vier zijden, thans met gepleisterden, door latere balustrade
bekroonden voorgevel, waarvoor hardsteenen stoep met gebeeldhouwde vazen,
Lodewijk XIV, en gesmeed ijzeren hek; op den achtergevel, waartegen later balkon,
een zonnewijzer. Op het midden, boven de groote zaal, een achtkante lantaren met
koepel. De eenvoudige baksteenen zijvleugels hebben met windvanen bekroonde
schoorsteenen op de hoekpaviljoenen, en op zuilen gedragen balcons (XIX a) voor
de ingangen.
Aan weerszijden van het voorplein, lage dienstgebouwen (XVII c, doch verbouwd).
In den achtertuin drie marmeren beelden (XVII B). Drie inrijhekken (XVII c - XVIII
a).
Inwendig: Onderbouw met kruiswelven op pijlers en vloer van marmertegels,
gebeeldhouwde schoorsteen (1645). Op de hoofdverdieping, in het midden de
Oranjezaal en daaromheen, in twee verdiepingen, trappen en kamers. De Oranjezaal
heeft den vorm van een Grieksch kruis met door schuine
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wanden verbonden armen; op het midden een achtkante koepellantaren, waarin
omgang met balustrade. Schoorsteen met gesneden fries, de boezem ± 1800 door
een deur vervangen; steenen deuromlijsting, waarin deur met koperen slotplaat. Op
de wanden historisch-allegorische tafereelen ter eere van Frederik Hendrik, ontworpen
door Constantijn Huygens en Jacob van Campen en geschilderd door Salomon de
Bray, Cornelis Brizé, Caesar van Everdingen, Frans en Pieter de Grebber, Gerard
van Honthorst, Jordaens, Jan Lievensz, Soutman, Van Thulden en anderen. Tegen
de zoldering van den koepellantaren, het portret van Amalia van Solms. Vier
penanttafeltjes, eenige Boule-stoelen en vier gesneden houten luchters, alles Lodewijk
XIV; de overige wandarmen en kronen uit deze zaal worden thans bewaard op den
zolder. In de vestibule marmeren fonteintje, gemerkt J.B. Xavery 1732, trap met
ijzeren balustrade, Lodewijk XIV.
Witte eetzaal met rijk-gestucte wanden en plafond en marmeren schoorsteen, alles
Lodewijk XIV, vier grisailles (waarvan een geplaatst ± 1870) door De Wit (gesigneerd
en gedateerd: 1738, 1748 en twee 1749), Doorniksch tapijt (XVIII), gesneden banken,
Lodewijk XIV, bordenrekken met porselein (o.a. Ludwigsburg) en Delftsch
aardewerk, Chineesch kamerschut, pendule, gemerkt: J.B. Baumgartingen à
Mergentheim.
Chineesche zaal, waarvan de inrichting in 1792 aan Willem V is geschonken door
den Keizer van China, met stucplafond in Chineesche motieven, wandbehang van
beschilderd rijstpapier, meubelen met Chineesch borduurwerk, kaarsenkroon van
Saksisch porselein en kastje met dito paneeltjes. Het Japansch lakwerk op de deuren
in dit en het volgend vertrek is omstreeks 1890 vervangen door Nederlandsch.
Japansche zaal, geschenk alsvoren van den Keizer van Japan: geborduurd zijden
behang, ameublement Lodewijk XVI, lakwerk waarbij doozen met de portretten van
Willem V en Prinses Wilhelmina, bronzen, vazen van émail cloisonné. Kaar-
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senkroon, samengesteld van Japansch porselein. Op zijde een Japansch kabinet met
geborduurd behang, en een goedbewaard kabinetje met stucplafond en gesneden
wanden (Lodewijk XV), waarin glazen kaarsenkroon, en kastje van Japansch lakwerk,
op onderstel, Lodewijk XIV.
In den voormaligen salon van Koningin Sophie, eenige marqueterie-meubelen,
Lodewijk XV; in hare werkkamer twee penanttafeltjes met spiegels, bronzen bustes
van Jérome Napoleon en Catharina van Wurtemberg.
Boven de vestibule, de wapenzaal met stucplafond en gesneden deuren, Lodewijk
XIV. Wapenverzameling, afkomstig van het Loo (catalogus in handschrift).
In den zuidelijken vleugel, enkele vertrekken met eenvoudige schoorsteenen,
Lodewijk XVI, en papieren behangsels (XIX a); een wandtapijt: Willem I te paard,
gemerkt: Schumacher Overman en Co., Tournay 1830, een Empire-ameublement,
een marqueterie-secrétaire, eenige stoelen, Lodewijk XIV, en een kristallen kroontje,
Empire.
In den noordelijken vleugel: een schoorsteen met schilderstuk, Lodewijk XVI,
twee Empire haardjes en, gelijkstraats, eenige eenvoudige schoorsteenen, Lodewijk
XIV, waarvan een met schilderstuk. In de dépôts verschillende oude meubelen,
waaronder goede stoelen, Lodewijk XIV tot XVI, en een ledikant, Lodewijk XV,
met geborduurde zijden behangsels en rood zijden kap.
Door het paleis verspreid een groot aantal schilderijen, meest portretten, o.a. van
de volgende leden van het huis Nassau:
Lodewijk, Adolf, (twee) en Hendrik van Nassau (copieën, vermoedelijk naar De
Geest),
Lodewijk Gunther van Nassau (idem),
Willem I (een door Mierevelt en een door Honthorst),
Filips Willem (door Mierevelt),
Maurits (idem),
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Frederik Hendrik (twee door Honthorst), Amalia van Solms (een, in bloemkrans door
Seghers, een in de richting van Ravesteijn, en een copie naar A. van Dijck), hunne
dochters Louise Henriëtte en Henriëtte Catharina (één stuk, door C. Netscher, 1679),
Henriëtte Catharina (door onbekenden meester), dezelfde met vijf dochters (idem),
en haar gemaal: Johan George van Anhalt Dessau (aet. 69, door onbekenden meester),
Eene prinses van Oranje (door A. van der Venne),
Maria I Stuart (door Honthorst),
Willem III (door de Baen?),
Willem Hendrik van Nassau-Usingen (XVIII a),
Sophia Hedwig, gemalin van Ernst Casimir van Nassau-Dietz, met drie kinderen
(door Moreelse),
Willem Frederik, stadhouder van Friesland (twee door onbekende meesters, waarvan
een aet. 45, en een door Volders) en zijne vrouw, Albertine Agnes (eene copie naar
Netscher, en eene, als weduwe, door Honthorst),
Hendrik Casimir II (door Volders), zijne vrouw, Henriëtte Amalia (een door Volders
en een, met haren zoon Jan Willem Friso, door onbekenden meester) en hunne
kinderen: Willem George Friso (gemerkt: Buys 1686), Henriëtte Albertina (twee
door Volders, waarvan een als kind), Jan Willem Friso (twee door Volders, een door
Küfner en een door Ph. van Dijck) en zijne vrouw, Maria Louise (twee door Volders,
een gemerkt: C.G. Ringer 1751), Sophia Hedwig (aet 18, door onbekenden meester),
dezelfde met zuster (door Volders), Isabella Charlotte (drie door onbekenden meester,
waarvan een aet. 16; en een, gemerkt: J.Ph. Behr, 1747), Johanna Agnes (aet. 15),
Louise Leopoldina (aet. 13, door onbekenden meester, en een door Volders) en
Henriëtte Casimira (?),
Prinses van Nassau-Dietz als kindje (door C. de Moor),
Willem IV (een, als kind, door onbekenden meester, een door Ph. van Dijck, een
door J.F.C. Haag en een door
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onbekenden meester), en zijne vrouw, Prinses Anna (door Palthe en door Haag),
Willem V en zijne zuster Carolina als kinderen (door onbekenden meester), Willem
V (door Spinny, 1763, voorts twee door Spinny, waarvan een pastel, een door Salm
naar Spinny, twee pastels door onbekenden, een, te paard, met prins Frederik, door
T.P.C. Haag), zijne vrouw, prinses Wilhelmina (door T.P.C. Haag, 1763; te paard,
door denzelfde; door Van der Laan naar Spinny, en twee pastels, waarvan een door
Spinny) en hun zoon Willem George Frederik (door Spinny),
Koning Willem I (als kind, door Spinny, 1774, als kind met broer en zuster door
onbekenden meester, en als erfprins door De la Mare),
Koningin Anna Paulowna (door Van der Hulst),
Willem III als kroonprins (door J.J. Eeckhout 1841).
Een groot aantal met nader aangewezen leden van het huis Nassau en andere
vorstelijke personen, waarbij een damesportret door N. Maes (?), een portret door
Mijtens (?), twaalf portretten door of naar Honthorst, vijf door of toegeschreven aan
Volders, een Duitsch vorst door De Baen (in fraai gesneden lijst), een, gemerkt: A.V.
Buys 1680, een Hertog van Brunswijk (pastel) door De la Mare, twee (heer en dame)
door Lodewijk Hendrik van Brunswijk naar A. van Dijck enz.
Kinderen van Karel I van Engeland (?, copie naar A. van Dijck).
Frederik I van Pruisen (door onbekenden meester).
Frederik Wilhelm van Pruisen (door Spinny).
Pruisische prins (pastel).
Keizer Jozef I, Eugenius van Savoye en de Hertog van Marlborough (alle drie
door Küfner).
Prinses Radziwill (twee, waarvan één pastel, beide door onbekenden meester).
Hortense de Beauharnais (door onbekenden meester).
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Hendrik van Brunswijk naar A. van Dijck, Isabella Brant (pastel door De la Mare
naar Rubens), de raadpensionaris Jan de Witt, zijne vrouw, Cornelia Wendela Bicker,
hun zoon Johan en diens vrouw (alle vier door G. Schalcken); Cornelis de Witt en
zijne vrouw, Maria van Berckel (beide door J. de Baen, het eerste gemerkt, en
gedateerd 1667).
Een schilderij (XVII d): Allegorie op den triomf van Waarheid en Gerechtigheid;
een (Fransch, ± 1700): de IJdelheid; vier losse dessus-de-porte (gemerkt: J.H. Keller,
drie 1753, één 1754); een schoorsteenstuk (XVIII d): Arkadisch landschap, en
verschillende opgerolde doeken; wand- en plafondschilderingen en dessus-de-porte.
5. PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK. Op de plaats van twee oudere huizen gebouwd,
omstreeks 1700, door den Graaf van Wassenaar; in 1816 aangekocht voor den
toenmaligen Prins van Oranje, later Koning Willem II, en zijne gemalin Anna
Paulowna, en toen inwendig geheel verbouwd en van een balzaal voorzien door J.
de Greef. Sinds 1840, onder leiding van G. Brouwer Sr., vergroot door den aanbouw
van galerijen en vleugels in gothischen trant, waarvan thans alleen nog over de z.g.
gothische zaal met verbindingsgang, waarvoor, blijkens gedenksteen, de eerste steen
werd gelegd 4 September 1840. Van 1858 tot 1879 bewoond door den Kroonprins,
oudsten zoon van Koning Willem III, werd het paleis, na diens dood, door den Koning
in 1882 verkocht aan de Gemeente 's-Gravenhage, die op de plaats der tuinen straten
aanlegde en het eigenlijke paleis verkocht aan Prins Alexander, van wien Willem III
het erfde. Voorgevel (XVIII b) van bak- en bergsteen, in den trant van Daniel Marot,
op het middendeel vroeger een houten koepel. Inwendig: trappenhuis, Empire, met
lantaren en trap met koperen balusters; op het eerste bordes vier grisailles (twee XVII
d, twee XVIII a). Gelijkstraats: in de kamer van den Kroonprins een kleine secrétaire,
laat Empire, een
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canapé, Lodewijk XV, met Chineesch zijden overtrek, en een tafeltje, Lodewijk XIV;
in de Koninginnekamer, een wit marmeren schoorsteen (omstreeks 1700); in den
rooden salon een schoorsteen, Empire; in de eetzaal, marmeren bustes van Lodewijk
Napoleon door P. Cartellier (1809), Catharina Paulowna van Wurtemberg door
Dannecker (1818) en Koningin Sophie door Oliva (1850). Witte zaal met stucwerk
(XIX a); driebeukige balzaal met zuilen, caissons-plafond (stuc) en parketvloer (alles
XIX a). Op de eerste verdieping: in de billardkamer, stucplafond (XIX a) en zijden
behangsel, Lodewijk XIV; in de aquarellenkamer, eenvoudige betimmering,
stucplafond en schoorsteen van marmer en brons (alles XIX a). Voorts enkele
gesneden deuren, Lodewijk XIV, en, in de vertrekken van den concierge, twee
stucplafonds, waarvan een met geschilderd middenstuk, twee schoorsteenen, waarvan
een met schilderstuk, en eenige dessus-de-porte, alles Lodewijk XIV.
De schilderijen- en de aquarellenverzameling in dit paleis zijn grootendeels modern.
Van de oude zijn te vermelden: vier teekeningen der Italiaansche school (waarvan
een in de richting van Correggio en twee toegeschreven aan Federigo Baroccio),
G.B. Salvi (gen. Sassoferrato): Madonna met kind; Murillo: H. Familie. Voorts portret
eener onbekende door J. Mijtens, portretten (XVI) van Karel V en Isabella van
Portugal, portret van Catharina II van Rusland naar Roslin, en portretten van Koning
Willem III en Koningin Sophie door den Cte. de Montpezat (1849). Vrede van Utrecht
door XVIIIeeeuwschen dilettant; R. Craeyvanger: Vogelschieten (1844); J.J.
Eeckhout: Aanslag op Willem den Zwijger, en Ary Scheffer: Engel met kind.
6. Korte Voorhout. PALEIS VAN H.M. DE KONINGIN-MOEDER, gebouwd ± 1760, voor
den bewindvoerder der Oost-Indische Compagnie Antony Patras, naar het ontwerp
van den architect
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P. de Swart. In 1811 logeerde Napoleon in dit huis. Later paleis van Prins Hendrik,
thans van H.M. de Koningin-Moeder. Hardsteenen voorgevel met gebeeldhouwd
fronton en balkon met gesmeed ijzeren hek, eenvoudige baksteenen achtergevel,
waartegen latere aanbouw. De lantarens zijn modern. Het vroegere tentdak is XX a
door het tegenwoordige vervangen.
Inwendig: gelijkstraats, vestibule met fraai stucwerk, door gesneden deuren met
opengewerkt bovenlicht verbonden aan trappenhuis met rijk-gesneden trap en lantaren
met stucplafond (alles XVIII c). Aan den linkerkant, twee salons met betimmering,
stucplafonds, marmeren schoorsteenen en dessus-de-porte, alles Lodewijk XVI.
Midden-achterzaal met eenvoudige betimmering, schoorsteen en stucplafond,
Lodewijk XVI. Aan den rechterkant, achterkamer in den stijl Lodewijk XV, en
voorkamer met geheel betimmerde wanden, waarin buffetkast en vijf geschilderde
paneeltjes, stucplafond en marmeren schoorsteen, alles Lodewijk XV.
Op de verdieping, rechts, voorkamer met goudlederen behang, plafond met
gesneden koof en geschilderd middenstuk, marmeren schoorsteenmantel met houten
bovenbetimmering, waarin schilderstuk, meerendeels Lodewijk XIV, en afkomstig
uit het huis Noordeinde 140. Tusschenvertrekje met marmeren schoorsteen en
dessus-de-porte, Lodewijk XV; achterkamer met geschilderd plafondmiddenstuk en
dessus-de-porte in gesneden omlijstingen (± 1700), afkomstig uit het huis Noordeinde
140. Onder de schilderijen in dit paleis komen voor portretten van Lodewijk van
Nassau, Filips Willem, (beide door Mierevelt), Johan Maurits (door J. de Baen),
Willem III en Maria II Stuart, Prinses Wilhelmina, Maria Feodorowna en Friedrich
van Waldeck Pyrmont (door Tischbein).
7. Korte Vijverberg. Het MAURITSHUIS, 1633-1644 ge-
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bouwd door Pieter Post naar een ontwerp van Jacob van Campen, als paleis voor
Johan Maurits van Nassau; kap en inwendig vernieuwd na brand in 1714, voltooid
1718; de gevels 1877-1878 ontdaan van de in 1855 aangebrachte pleisterlaag en met
nieuwe baksteenen beklampt. In 1820 ingericht tot Kabinet van zeldzaamheden en
schilderijen, sinds 1875 uitsluitend schilderijenmuseum. Bergsteenen onderbouw,
bovenbouw van bak- en bergsteen; aan voor- en achterkant middenrisalieten met
frontons, waarin beeldhouwwerk. Hardsteenen pijlers met ijzeren hek, Lodewijk
XIV. Inwendig: gewelfde kelders; op de hoofdverdieping, vestibule met stucplafond,
trap met gesneden leuningen en twee gangbanken, alles Lodewijk XIV. Zaal III heeft
een eiken betimmering met grisailles in vier vakken: beelden in nissen, voorts twee
gesneden schoorsteenen met schilderstukken, zes dessus-de-porte en een plafond
met drie schilderingen door Pellegrini (alles 1718. In het kabinetje, een schoorsteen,
Lodewijk XIV. In zaal IV een gesneden schoorsteen, Lodewijk XIV, waarin een
ijzeren haardplaat (XVII b) met het monogram van Johan Maurits. In zaal V,
eenvoudig plafond en schoorsteen, Lodewijk XIV. Op het trapbordes, twee gesneden
piedestals, Lodewijk XVI. Op de verdieping: trapzaal met plafond, Lodewijk XIV;
in zaal VII plafond met vijf allegorische schilderingen, gemerkt DWit 1743, afkomstig
uit het huis Rapenburg 48 te Leiden. In zaal VIII, gesneden piedestal, Lodewijk XIV;
in zaal XI, rijkbewerkte schoorsteen en plafond, stuc, Lodewijk XIV; in zaal XII
dito, eenvoudiger schoorsteen. Eenige door Frans Post, A. Eeckhout en anderen
geschilderde behangsels, uit het Mauritshuis afkomstig, zijn thans in het Ethnografisch
museum te Kopenhagen.
8. Lange Voorhout. De KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, ter plaatse van het kasteel der
Heeren van Borselen gebouwd in 1734-1738, voor Adrienne Huguetan, in 1739
gehuwd met
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den Graaf van Nassau-Odijk. Het westelijk deel, in 1808 aangekocht door den Staat
als woning voor den Prefect, werd in 1814 betrokken door Koning Willem I en in
1819, met het toen aangekochte oostelijke deel, in gebruik genomen als Bibliotheek,
bij welke gelegenheid inwendig de fraaie schoorsteenen zijn vervangen door open
doorgangen. Bergsteenen voorgevel, bekroond door balustrade; middenrisaliet met
beelden en gebeeldhouwd kuifstuk; stoeppalen en ijzeren hek langs den geheelen
gevel; baksteenen achtergevel met uitgebouwde vleugels en driezijdig middenstuk
met versierde travee en kroonlijst, stoep met eenvoudig hek. Inwendig: gesneden
tochtpui (ten deele vernieuwd), gang en trappenhuis met rijk stucwerk. Gelijkvloers,
een voorkamer met stucplafond, Lodewijk XV, en achterzaal met rijk stucplafond,
Lodewijk XIV. Op de eerste verdieping, in de antichambre, eenvoudig schoorsteentje;
in de middenkamer, schoorsteen van marmer en hout, Lodewijk XV, relief, portret
van Johan Meerman; in de kamer van den bibliothecaris, eenvoudige schoorsteen,
Lodewijk XV, vergulde gesneden tafeltjes (XVIII c), twee marmeren bustes (XIX
a). Alles, voor zoover niet anders aangegeven, Lodewijk XIV.
9. Korte Voorhout. De SCHOUWBURG, omstreeks 1767 gebouwd door den architect
F.L. Gunckel, als linkervleugel van een niet verder opgetrokken paleis voor den Prins
van Nassau - Weilburg, in 1802 inwendig verbouwd tot schouwburg, sinds 1804 als
zoodanig in gebruik, en in 1914 gerestaureerd. Bergsteenen voorgevel, bestaande uit
een concaaf middendeel met twee avant-corps, bekroond door frontons, waarin
vroeger beeldhouwwerk. Om de balkons en voor de vensters der eerste verdieping,
gesmeed ijzeren hekken. In een der frontons van den baksteenen achtergevel bevindt
zich nog houten beeldhouwwerk.
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10. Korte Vijverberg 3. GEBOUW VAN HET KABINET DER KONINGIN. Gebouwd als
particuliere woning, en in de XIXe eeuw bewoond door Groen van Prinsterer, later
gebouw der Rechtbank en van eene afdeeling van het Departement van Justitie.
Baksteenen voorgevel, met onderbouw, pilasters, lijsten en boogblokken van zandsteen
(XVII a, verbouwd XVIII a); baksteenen achtergevel met versierde middentravee.
Inwendig (alles Lodewijk XIV): gang en trappenhuis met stucwerk. Rechts, voorkamer
met eenvoudige lambris, stucplafond, gesneden deuren en dessus-de-porte en
schoorsteen met marmeren relief, gemerkt J.C.D. Cock 1707; dergelijke achterkamer
met gesneden spiegellijst boven den schoorsteen; kabinetje met rijken schoorsteen,
stucplafond en dessus-de-porte. Links dergelijk kabinetje, waarin buffetnis met
grisaille erboven en voorkamer met rijk stucplafond, schoorsteen met relief alsvoren,
en geschilderd behang, gemerkt: D. Dalens 1725. Boven, vier eenvoudiger behandelde
kamers, waarin o.a. balkenzoldering (XVII), schoorsteen, Lodewijk XVI, en
verschillende dessus-de-porte - de meeste in grisaille, één in kleuren - en twee
eenvoudige kabinetjes.
11. Plein 23. DEPARTEMENT VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Van 1737-1741 gebouwd
als hotel der afgevaardigden van Amsterdam naar de Staten, sinds 1795 voor
verschillende doeleinden gebruikt, o.a. van 1815-1849 als paleis voor leden van het
vorstelijk huis, daarna als Algemeen Rijksarchief, sinds 1913, na eene restauratie
onder leiding van den Rijksbouwmeester Knuttel, als Departement van Buitenlandsche
Zaken. Voorgevel (1740) van baksteen met plint, pilasters en bekroning van bergsteen,
oorspronkelijk met twee ingangen, thans met één. Baksteenen achtergevel met
versierde middentravee en steen betreffende de eerste steenlegging op 1 April 1737.
Inwendig: groot en klein trappen-
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huis, Lodewijk XIV, met eiken trap, stucwanden en koepellantaren. Voorts,
gelijkstraats, eenige kamers met stucplafonds, Lodewijk XVI, audientiezaal met
stucplafond, geschilderd fries en schoorsteen, Empire, portretten van Willem IV en
Willem V, schilderij; de Inhuldiging van Willem I door J. Goubaud, 1830; feestzaal
met gemarmerde stucwanden, twee marmeren schoorsteenen en parketvloer, Empire.
In de kamer van den Minister, vijf portretten van stadhouders, een kast met Delftsch
stel (XVII) en een wandklok, Lodewijk XVI; in de kamer van den Secretaris-Generaal
enkele meubelen, Lodewijk XVI, en een portret van Willem I van Oranje. Op de
eerste verdieping vier kamers met schoorsteenen, Lodewijk XIV, in drie waarvan
schilderstukken, een door Gerard de Lairesse, de andere copieën naar Domenichino
en Veronese. In een dezer kamers een stucplafond, Lodewijk XIV; in een ander twee
schilderijen, toegeschreven aan Luca Carlevaris. Deze en de drie schoorsteenstukken
in bruikleen van het Mauritshuis.
12. Plein 4. DEPARTEMENT VAN OORLOG. Gebouwd van 1739-1746 als hotel der
afgevaardigden van Rotterdam, sinds 1795 voor verschillende doeleinden en, na
verbouwing (1818-1819) door Ziesenis, als Departement van Oorlog in gebruik.
Oostelijke vleugel aangebouwd in 1910. Zandsteenen voorgevel. Inwendig: gangen
met stucwanden en plafonds en eenvoudige deurbetimmeringen, Lodewijk XIV.
Voorts, gelijkstraats, kamer met stucplafond en schoorsteen, twee dito, waarvan een
met schoorsteenstuk, dessus-de-porte en ornamentaal beschilderd behang, overgang
Lodewijk XIV-XV; boven: twee kamers met eenvoudige stucplafonds, Lodewijk
XIV; staande klok Lodewijk XVI.
13. Kneuterdijk 22. DEPARTEMENT VAN FINANCIËN, bestaande uit drie gebouwen:
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a. het meest westelijk gebouw, opgetrokken XVII d ter plaatse van het in de XIVe
eeuw gestichte huis der Heeren van Wassenaar, diende van 1748-1795 als hotel der
afgevaardigden van de vijf Noordhollandsche steden en is sedert herhaaldelijk
verbouwd. Eenvoudige baksteengevel (XVIII A).
Inwendig: in de wachtkamer voor den secretaris-generaal, betimmering en fraai
stucplafond, Lodewijk XIV.
b. het middelste gebouw, tusschen 1611 en 1618 gesticht door Johan van
Oldenbarneveld, ter plaatse van een huis der Hertogen van Aremberg, werd met het
vorige in 1621 ingericht tot verblijf van den Winterkoning en in 1806 voor
Departement van Financiën. Gevel (XVII a) van bak- en bergsteen in den trant van
Hendrik de Keyser, vroeger met twee topgevels, thans met kroonlijst en attiek (XVIII
d). Inwendig: gebeeldhouwde eiken trap, Lodewijk XIV.
c. het oostelijk gebouw (1668), in 1806 mede bestemd voor het Departement van
Financiën en in 1870 geheel verbouwd en versmald.
14. Lange Voorhout 7. DEPARTEMENT VAN MARINE, gesticht (XVI B) door een der
Heeren van Cabau, van XVII d tot 1815 woonhuis der familie Bentinck, in 1820, na
verbouwing ook van den voorgevel, ingericht voor de tegenwoordige bestemming.
Het westelijk deel is vernieuwd na een brand in 1844. Eenvoudige geschilderde gevel
(1852). Inwendig: gestucte vestibule, Lodewijk XIV, waarin ijzeren hekje; trappenhuis
(midden XIX) met ten deele oudere trap, Lodewijk XIV. In de kamer van den
Minister, portret van De Ruyter, copie naar Bol, in eenvoudige gesneden lijst, pendule
Lodewijk XV, gemerkt: Bartholomy, Paris. In het achterhuis op de eerste verdieping,
twee kamers met eenvoudige betimmering, stucplafonds en schoorsteen, Lodewijk
XIV. Twee staande klokken (XVIII).
15. Plein 2d. DEPARTEMENT VAN JUSTITIE (gebouwd 1877-
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1883 door den Rijksbouwmeester Peters), ter plaatse van het huis van Constantijn
Huygens (1634-1637 gebouwd door Jacob van Campen en Pieter Post). Het steenen
front der vestibule van dit huis maakt thans deel uit van het Fragmentengebouw bij
het Rijksmuseum te Amsterdam, terwijl een kamerbetimmering met schoorsteen is
overgebracht naar het zelfde museum (zaal 153), en een plafondschildering uit een
der kabinetten: Huygens met zijne kinderen, door A. Hanneman (1640) naar het
Maurithuis (Cat. No. 421).
In het Departementsgebouw: geschilderde houten zolderingen (XVII B) uit het
Stadhouderlijk kwartier. In de kamer van den Minister, schoorsteenstuk: grisaille,
gemerkt A. van Stry, 1780.
16. Korte Voorhout 11. PALEIS VAN JUSTITIE, oorspronkelijk paleis van Prins Frederik,
1827-1830 gebouwd door den architect A. Noordendorp, ter plaatse van het door
Post ontworpen woonhuis van den admiraal Maarten Harpertsz. Tromp. Eenvoudige
baksteengevel met zeven gegoten ijzeren lantarens ervoor. In de raadkamers van Hof
en Rechtbank, stucplafonds; in de civiele zittingszaal stucplafond en hangklok (XVIII
d, gerestaureerd); in de kamer van den Procureur-generaal, stucplafond en schoorsteen.
De zaal voor strafzittingen, oorspronkelijk balzaal, heeft gestucte wanden en een
gewelfde cassetten-zoldering; daarnaast een eenvoudige couloir.
17. Buitenhof. BUREAUX VAN DE HYPOTHEKEN EN HET KADASTER, ter plaatse der
voormalige grafelijke menagerie gebouwd als woning van den Graaf de Noyelles,
in 1876 ingericht voor de tegenwoordige bestemming. Baksteengevel (XVII c) met
zandsteenen middenrisaliet, waarop fronton met wapenschild.
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18. Buitenhof. In het gebouw der RIJKS-POSTSPAARBANK, ter plaatse van het
voormalige Valkenhuis, in de examenzaal, een stucplafond, overgang Lodewijk
XV-XVI.
19. Lange Voorhout 6. GEBOUW VAN HET HOOFDBESTUUR VAN HET ROODE KRUIS.
Gebouwd als woonhuis ter plaatse van een deel van het voormalig
Dominicanenklooster. Baksteenen trapgevel (XVII a, gerestaureerd in 1912) met
nieuw poortje en van elders aangebrachten topleeuw. Inwendig: eenige oude
balkenzolderingen met gesneden sleutelstukken, en in het vertrek boven de poort,
betimmering, schoorsteen en stucplafond, Lodewijk XVI.
20. Korte Voorhout. GEBOUW VAN HET PROVINCIAAL GOUVERNEMENT. In de XVIIe
eeuw gebouwd voor Generaal van Staekenberg, in de XVIIIe verbouwd en toen o.a.
bewoond door Mr. de Pinto. Eenvoudige baksteengevel (XVIII A, met ééne verdieping
verhoogd 1907-1909). Inwendig: eenvoudige gestucte vestibule, Lodewijk XIV.
Wachtkamer met gesneden eiken betimmering, waarin zes geschilderde paneelen,
schoorsteen met marmer en houten boezem met gesneden spiegellijst, damspiegel
in gesneden lijst, rijk stucplafond, waarin de initialen van De Pinto, alles Lodewijk
XV. Vergaderzaal der Gedeputeerde Staten met eenvoudige betimmering en gesneden
deuren met geschilderde dessus, marmeren schoorsteenmantel, vier damspiegels in
gesneden lijsten op trumeaux, stucplafond, alles Lodewijk XV. In de Kamer van den
Commissaris der Koningin, rijk stucplafond, schoorsteen met marmeren mantel en
houten boezem met gesneden spiegellijst, vier dito lijsten om damspiegels en twee
dessus-de-porte, alles Lodewijk XV. Trappenhuis met gesneden trapleuning en
eenvoudig stucplafond; beneden drie rijke gestucte dessus-de-porte, boven drie dito,
eenvoudiger, alles Lodewijk XV. Voorts twee houten schoorsteenen, Lodewijk XIV,
en een marmeren, Lodewijk XV.
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In de hiernaast gelegen ambtswoning van den Commissaris der Koningin, een
eenvoudige vestibule, Lodewijk XIV, trap met gesneden kuipstuk en eenvoudige
ijzeren leuning, en twee stucplafonds (alles ± 1820).
21. Groenmarkt hoek Kerkplein. HET RAADHUIS bestaat uit twee oude deelen en
moderne gebouwen.
a. Het zuidelijk hoekgebouw heeft een westgevel (1564) van bak- en bergsteen
met achtkanten traptoren en een zuidgevel (1565) met bergsteenen onderbouw,
overigens van bak- en bergsteen, bekroond door beelden. Stoep en ingang, vensters
en bekroning van den toren gewijzigd (XVIII c) door Bartholomeus van Bassen, de
stoep vernieuwd ± 1875. Inwendig: Vierschaar (gerestaureerd in 1895) met
gebeeldhouwde draagsteenen (XVI c) voor de zoldering; rijkgesneden schepenbank
(1671, in 1736 hersteld door Kalraet) met drie paneelen, geschilderd door Willem
Doedijns, en ijzeren hek, gemerkt: Joris van Westrenen fecit Haga anno 1671.
Tochtportaal en bovenlicht in doorgang naar gang, Lodewijk XIV. In de antichambre
van den Burgemeester, gebeeldhouwde draagsteenen (XVI c) en geschilderde
zoldering, gemerkt: Theod. van der Schuer 1682. Eenvoudige betimmering en stoelen,
Lodewijk XVI. Op de verdieping: in den torengang en in twee kamers, gebeeldhouwde
draagsteenen (XVI c).
b. Gebouw aan het Kerkplein (1733-1739), naar ontwerp van Daniël Marot.
Baksteen met plint en vensteromlijstingen van bergsteen. De westgevel heeft een
rijk behandelden middenrisaliet, met gebeeldhouwd kuifstuk en schilden door J.B.
Xavery, de noordgevel een eenvoudige deuromlijsting met versierd bovenlicht.
Inwendig: vlak gewelfde gang met marmeren lambris en deuromlijstingen met
gebeeldhouwde dessus-de-porte door Xavery, die boven de schepenkamer (thans
trouwzaal) en de gevangenvertrekken (laatstelijk Raadzaal) naar ontwerpen van M.
Verheyden, het steenhouwers-
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werk door Jan Oosthout. Midden in de gang een breede lichthal (de z.g. galerij) met
rijk stucplafond door C. Laghi en C. Castalli. Twee trappen met eenvoudig gesneden
leuningen, Lodewijk XIV. In de kamer van den Burgemeester, betimmering met
gesneden vensterzetels, twee gesneden deuren met dessus-de-porte (1737) door M.
Verheyden, marmeren schoorsteen (1735) door Oosthout, waarin vroeger schilderstuk
door Verheyden, eenvoudig plafond, vroeger met schildering (1736) door M.
Terwesten. Groote portretten van Koning Willem I door Kruseman (1830), Willem
II door Pieneman (1842) en Prinses Marianne door C. Begas (1832). Staande klok,
Lodewijk XIV, gemerkt: Jean van Ceule le Jeune a la Haye. In de trouwzaal,
eenvoudige lambriseering, gesneden vleugeldeuren met dessus-de-porte, gemerkt
DWit 1739, marmeren schoorsteen (1738) door Oosthout met schilderstuk, gemerkt:
Hanneman 1644 (gerestaureerd in 1739 door De Wit); stucplafond met moderne
middenschildering en vier grisailles (1738) door Jacob de Wit.
In de kamer van den chef van den Burgerlijken Stand (vroeger Schepenkamer),
schoorsteen door Oosthout, met schilderstuk door d'Hondekoeter, en geschilderd
plafond door A. Schouman. In het bureau ‘Huwelijkszaken’, gesneden schoorsteen,
Lodewijk XIV.
22. Korte Voorhout 1. GEBOUW DER AFDEELING ONDERWIJS. Oorspronkelijk
woonhuis. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV. Inwendig: voorkamer met
rijke betimmering, gesneden deuren, schoorsteen en stucplafond. In het trappenhuis,
stucplafond, alles Lodewijk XV.
23. Korte Vijverberg. HET GEMEENTEMUSEUM. In 1636 gebouwd als St.
Sebastiaansdoelen door Arend van 's-Gravesande, van 1795-1846 logement, tot 1882
rechtbank en daarna inwendig verbouwd tot museum. Baksteengevel met
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hardsteenen plint, pilasters en fronton; de vensters gemoderniseerd. Inwendig: in de
vestibule zuilen (XVII b) en eenvoudige trap, Lodewijk XIV. In de linker voorzaal,
gesneden eiken wandbetimmering (1753), als omlijsting voor de namen der leden
van den krijgsraad, en hardsteenen schoorsteen, Lodewijk XIV, waarin schilderstuk
(XVII b) door Th. Bosschaert: de vlucht naar Egypte, copie naar Rubens. In het
onderhuis, muurbekleeding met ten deele oude tegels (XVII).
24. Tournooiveld 3-5. Hotel ‘OUDEN DOELEN’. Vroeger St. Joris-Doelen, in 1750
verbouwd, na 1795 logement. Bestemd gesloopt te worden. In den voorgevel steen
van St. Joris en 1625, in den achtergevel 1750. Achter het huis, een torentje (XVI of
XVII a) met windvaan en een poortje met sluitsteen, waarin 1627. In de
benedenvertrekken, die vroeger ééne zaal vormden, enkele laat-gothische
balksleutelstukken en een schoorsteen met schilderstuk, Lodewijk XIV.
25. Prinsegracht hoek Groote Markt. Voormalig GROOT BOTERHUIS. Baksteenbouw,
de gevel aan de Prinsegracht met twee rondboogpoorten (met 1650 en 1681 in de
sluitsteenen) en versierd met festoenen en gebeeldhouwde cartouches. De gevel aan
de Markt heeft een poort, waarboven gebeeldhouwde cartouche. Inwendig: in den
doorgang naar de waag, poortje met gebeeldhouwden sluitsteen, en klokje, gegoten
in 1753 te Rotterdam door Johannes Specht; in den rechtervleugel de waag, met
riblooze kruisgewelven op pijlers; eenvoudige ijzeren balans (1682). Bovenvertrek
(1682) met schouw en balkenzoldering.
26. Prinsegracht. Het voormalige KORENHUIS (thans varkenswaag). Baksteenbouw
(1662) aan weerszijden vergroot (XVIII) door aangetrokken woningen, thans wederom
ervan gescheiden. De voorgevel heeft negen op pijlers gedragen bogen
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en een fronton met wapen en jaartal (1662) boven het middenstuk. In de bogen,
ijzeren hekken (XVIII), daarachter de waag met eenvoudige ijzeren balans (1691).
Boven, in de groote zaal, vroeger gebruikt door het St. Lucasgilde en later door de
confrerie Pictura, een steenen schoorsteen met gesneden houten spiegellijst, Lodewijk
XVI. In den oostelijken aanbouw, gang met stucwerk, Lodewijk XIV, en kamer met
betimmering, schoorsteen en stucplafond, Lodewijk XVI.
27. Riviervischmarkt 2. POLITIEBUREAU, oorspronkelijk woonhuis. Baksteengevel
met versierde middentravee en kroonlijst, Lodewijk XIV. Inwendig: agentenzaal
(vroeger twee kamers) met stucplafond, Lodewijk XV. In de kamer van den
inspecteur, een schoorsteen met marmeren mantel en rijk gesneden spiegellijst,
Lodewijk XV. Op een der bovenkamers, eenvoudige schoorsteen, Lodewijk XV.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. GROOTE of ST. JACOBSKERK, tot parochiekerk verheven XIII, ±
1396-1440 vervangen door nieuw gebouw met toren, in aanbouw 1423. In 1528 is
de kerk geplunderd door troepen van Maarten van Rossum, in 1539 het schip door
brand verwoest, herbouwd 1539-1550, in 1566 geteisterd door de beeldstormers, in
1574 ingericht voor den Hervormden eeredienst. Baksteenbouw, bestaande uit
zeskanten toren (XV A) met achtkant traptorentje, schip van drie even hooge en
breede beuken (XVI b) en 5/12 gesloten choor (XV A) met dito omgang. Tegen den
zuidwand van het schip is de kapel van Assendelft aangebouwd (gesticht 1482, sinds
1751 kerkeraadskamer), en tegen de westelijke traveeën van den chooromgang, aan
noord- en zuidkant, een rechthoekige kapel (XV). Tegen den weste-
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lijken wand aan de noordzijde stond de sacristie, afgebroken in 1912. Voorts aan
zuid- en noordkant drie portalen (XIX c) en op den zuidwesthoek eene kosterswoning
(1912). Het uitwendig, welks geveltoppen in 1854 zijn vernieuwd, is sinds 1912 in
restauratie onder leiding van Dr. P.J.H. en Jos. Cuypers, waarbij de ± 1860
aangebouwde huisjes zijn of worden afgebroken. De toren heeft een ijzeren helm
(1861), waaronder de spanten der na den brand van 1559 aangebrachte houten spits
grootendeels zijn bewaard. Op het choor een dakruiter, vernieuwd in 1857. Inwendig
(het schip gemoderniseerd 1829-1830, gerestaureerd 1878-1884 onder leiding van
H.J. Mondt): zuilen (met in 1878 van bladwerk in stuc voorziene kapiteelen) en
houten tonwelf in het middenschip, doorsneden door de dwarse tonwelven der
zijbeuken; in het choor (thans in restauratie) houten zoldering (XIX b), in den omgang
gemetselde stergewelven (XVI), in de kapel van Assendelft gemetselde kruisgewelven,
in de zijkapellen van het choor houten tongewelven. In den toren een gemetseld
straalgewelf op ribben en in den traptoren, boven den toegang tot den eersten omgang,
een vers, de voornaamste afmetingen van den toren vermeldend.
De kerk bezit:
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (1550) met bijbehoorenden baldakijn boven
later klankbord.
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII c) in het choor.
Met snijwerk versierde banken (1647, uitgebreid 1884).
In de westelijke travee van het zuider zijschip, twee met wapens versierde
hardsteenen deuromlijstingen (XVIII), als toegang tot grafkelders.
IJzeren hek (1770) ter afsluiting van het choor.
In de Assendelft-kapel, overblijfselen van het gebeeldhouwde praalgraf (XVI b)
van Gerrit van Assendelft († 1486) en zijne vrouw Beatrix van Dalem († 1492).
Marmeren praalgraf (1667, gerestaureerd 1872) voor Admi-
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raal Jacob van Wassenaer van Obdam († 1665), naar ontwerpen van Cornelis Monincx
door B. Eggers; de houten bogen en overdekking gemarmerd door Van Schaick.
Praalgraf van hardsteen en marmer voor Philips van Hessen Philipstal († 1721),
vermoedelijk ontworpen door Daniel Marot.
Hardsteenen epitaaf met portret van Barbara Duyck († 1628).
Marmeren epitaaf (± 1660) in cartouchevorm voor Barbara Panhuys († 1638),
hare kinderen Barbara († 1639) en Casper († 1641) van Vosbergen en Louis van
Vosbergen († 1643).
Epitaaf van hardsteen en marmer met portret van Theod. Graswinkel († 1666),
gemerkt: R. Verhulst anno 1670.
Steenen epitaaf (1617) voor Cornelis Nobelaar en zijne vrouw Anna van der Wiele.
Epitafen van hardsteen en marmer voor Maria Magdalena Maurie († 1620) en
voor Joh. Joachim van Rustorf († 1640).
Groot epitaaf, Lodewijk XV, voor het geslacht van Hogendorp.
In den muur gemetselde, hardsteenen zerk met beeltenis van Gerard Randenrode
(† 1600). Andere zerken liggen verminkt in den chooromgang, of zijn door vloer en
banken bedekt
Borden (midden XVI), ter herinnering aan het in 1456 in de kerk gehouden kapittel
der Orde van het Gulden Vlies: twee groote borden, elk bestaande uit 17 paneelen,
waarop geschilderd 30 wapens en namen der deelnemers, en, in de beide laatste
vakken, het embleem van het Gulden Vlies en het jaartal 1456. Een bord, in
rijkgesneden omlijsting, met wapen, titels en devies van Philips van Bourgondië,
stichter der Orde.
Zes cartouchevormige tekstborden (1591).
Overblijfselen van een door Karel V geschonken gebrandschilderd glas en van
andere glazen (met de jaartallen 1544 en 1547), voorstellende o.a. de Annunciatie
en kanunnik-
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portretten, zijn ter restauratie in het atelier Schouten te Delft, andere fragmenten in
het Gemeentemuseum (Catalogus Nr 153).
Avondmaalvaatwerk: een groote en twee kleine schotels en vier bekers van goud,
en twee verguld zilveren kannen op schotels, alles gemaakt in 1788 door R. van
Stapele. Een groote, twee kleine schotels en twee kannen, van zilver (1712).
Tegen den oostelijken torenwand zijn in 1729, bij het maken van een graf,
verschillende zilveren liturgische voorwerpen (XV en XVI A) gevonden, ten deele
verguld en geëmailleerd, o.a. een monstrans, thans in bezit der Roomsch-Katholieke
St. Jacobskerk (zie onder) en verschillende voorwerpen, thans in het Bisschoppelijk
Museum te Haarlem (in den Gids, uitgave 1913, blz. 17 v., Nrs 246-255).
Fragmenten van een koperen kroontje (XV), vermoedelijk uit de kerk afkomstig,
in 1855 opgegraven op het terrein der Waschinrichting, tegenover den toren, zijn in
de collectie Six te Amsterdam; een tegelijk gevonden koperen lichtkroon (XV) is
aldaar in het Nederlandsch Museum.
Twee houten kapiteelen, afkomstig van de in 1678 afgebroken orgelgalerij, zijn
in het Gemeentemuseum (Catalogus Nr. 489); het pijpwerk van het orgel is in 1679
verkocht aan de Kloosterkerk.
Vijf klokken, onderscheidenlijk gegoten in 1541 door Jaspar Moer en zijnen zoon
Jan, in 1547 door Jan Moer, in 1570 door Hendrik van Trier, in 1647 te 's-Gravenhage
door Coenraet Wegewaert en in 1692 te Amsterdam door Claudy Fremy.
Uurwerk, gemaakt in 1512 door Heynrick Vabric van Breda te Loenen in Brabant
(hersteld in 1884).
Carillon van 37 klokken, gegoten te Antwerpen in 1686 door Melchior de Haze.
2. De NED. HERV. KLOOSTERKERK (H. Vincentius van
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Ferrari), als kapel van het Dominicanenklooster vermoedelijk gesticht tusschen 1391
en 1403, vergroot vermoedelijk in 1540, in 1566 door de beeldstormers gehavend,
is in 1572 tijdelijk, en in 1574 voor goed, aan de Dominicanen ontnomen. Haar choor
diende van 1590 tot 1665 tot geschutgieterij, haar schip sinds 1617, toen de
contra-remonstranten het in bezit namen, voor den Hervormden eeredienst. Sinds
1913 in restauratie onder leiding van den architect H.J. Mondt. De kerk bestaat uit
een noordelijken beuk met 5/10 gesloten choor (alles ± 1400) en een zuidelijken
beuk met drie kapellen, waarin moderne portalen, langs den zuidkant en met een
rechthoekig gesloten choor, waartegen ten zuiden een even diepe zijkapel (alles
vermoedelijk 1540). Tegen den zuidwand van het hoofdchoor is eene kosterswoning
aangebouwd, waarbij XIX b de kapel van het zijchoor is aangetrokken. Uitwendig:
baksteen met spaarzame toepassing van zandsteen; noordwanden van schip en choor
vensterloos, wijl aan die zijde de kruisgang van het klooster stond; aan west- en
zuidzijde de topgevels met XX a gerestaureerde vensters, choor-vensters met oude
traceeringen, doch grootendeels gedicht. Zadeldaken, vernieuwd bij de restauratie,
en dakruiter, vernieuwd XVIII. Inwendig: pijlers met halfzuilen, houten tongewelven,
dat in de zuiderbeuk ingesneden door de dwarse tonwelven der kapellen (alles
verknoeid in 1778 en 1848 en vernieuwd bij de restauratie).
De kerk bezit:
In het orgel, uitgebreid en gerestaureerd in 1863, pijpwerk uit het in 1678 gesloopte
orgel der Groote kerk.
Drie koperen kronen (XVII), ingericht voor gas.
Groote hardsteenen grafzerk met wapens en beelden van Abel van Cats († 1606)
en zijne vrouw Charlotte van Tuyll van Serooskerke († 1629).
Marmeren epitaaf voor Arnold van Dorp († 1600) en zijne dochter Josina († 1646).
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Epitaaf voor Johannes l'Empereur († 1637).
Zerk (1640), ingemetseld in de gang der kosterswoning.
Twee klokken, gegoten te Enkhuizen in 1727 door Ciprianus Crans.
Uurwerk (1620) door Huyck Hopcoper te Gouda.
Van de voormalige kloostergebouwen, omstreeks 1633 tot kruitmagazijn ingericht
en in 1690 door eene ontploffing verwoest, is niets meer over dan een muur met
spitsbogige blindvensters en met beeldhouwwerk versierde deuropening (XV),
gelegen ten noorden der choorsluiting. Willem V liet hier stallen en een manege
bouwen, toegankelijk, van het Voorhout, door de nog aanwezige hardsteenen poort,
Lodewijk XVI.
3. De NED. HERV. KERK (H. Antonius) te Scheveningen, als kapel vermeld in 1357,
tot parochiekerk verheven in 1465, na het wegspoelen der oude kerk, in 1470, door
het tegenwoordige gebouw vervangen, kwam in 1578 aan de Hervormden.
Baksteenbouw (XV d), bestaande uit eenen westtoren met traptoren, een driebeukig
schip en een 5/12 gesloten choor. Tegen de twee oostelijke traveeën van den zuider
zijbeuk, en vroeger door een thans dichtgemetselden boog daarmede in gemeenschap,
een aanbouw, vermoedelijk kapel, thans portaal en consistoriekamer, met verdieping.
Ten oosten hiervan, moderne kosterswoning. Uitwendig: gepleisterd, vensters
gemoderniseerd en meerendeels gedicht; één zadelzak over de drie beuken. Inwendig:
zuilen met verknoeide kapiteelen, moderne houten gewelven in het schip;
oorspronkelijk houten tonwelf in het choor, waarvan de westelijke travee is
aangetrokken bij het schip, het overige deel door een muur daarvan gescheiden.
Moderne galerijen in de zijbeuken en in de westelijke choortravee. In den van viertot achtkant overgaanden toren een gemetseld kruisgewelf op ribben. De kerk bezit:
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Preekstoel, Lodewijk XV, met twee koperen lezenaars (XVIII).
Fragmenten van banken (XVII).
Orgelkast, Lodewijk XV, met wijzerplaat.
Marmeren urn (XVIII c) als grafmonument voor Cornelis Heemskerk, omgeven
door gesmeed ijzeren hekje, Lodewijk XIV.
Memoriebord (1758, overschilderd 1890).
Twee gesneden eiken cartouches en een opzetstuk, Lodewijk XV.
Bovenkaak van een walvisch, aangespoeld 1617.
Klok, gegoten te 's-Gravenhage in 1597 door Conraat Antonisz.
Eenige onderdeelen van het door Christiaan Huygens vervaardigde slingeruurwerk
uit den toren, zijn in het Gemeentemuseum (Catalogus Nr. 441).
4. De NED. HERV. NIEUWE KERK, naar het ontwerp van den Stadsarchitect Pieter
Arendszoon Noorwits gebouwd van 1649-1656, is omgeven door beplanting,
afgesloten met een gedeeltelijk vernieuwden baksteenmuur, waarin ijzeren hekken
tusschen gemetselde stijlen met bollen van bergsteen. De kerk heeft den vorm van
een rechthoek, bij elk van wiens twee lange zijden twee, inwendig ronde, uitwendig
vijfhoekige uitbouwen aansluiten, waartusschen dienstvertrekken (dat aan den
zuidkant 1913 vernieuwd), terwijl ieder der korte wanden op één dergelijken uitbouw
geopend is, waarvan de oostelijke verbonden aan een rechthoekig portaal.
Baksteenbouw met bergsteenen pilasters en door vazen bekroonde hoekbeeren. Zadelen tentdaken met versierde makelaars en, op het midden, een open achtkant torentje,
omgeven door vier overhoeks gestelde, zuilen. Het portaal heeft steenen vazen op
de contreforten. Inwendig: eenvoudige, eiken lambriseering, houten ton- en
straalgewelven, be-

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

128
schoten in 1881), met gesneden rosetten op de knoopen van schinkels en gordingen.
De kerk bezit:
Rijken, eiken preekstoel met klankbord, eenvoudig doophek en banken, alles uit
den bouwtijd der kerk. Een fragment eener bank uit deze kerk is in de
verzameling-Bisschop in het museum te Leeuwarden.
Orgel (1702) door Joannes Duytschot op rijkgesneden galerij en met dito kast
(door Bloteling, snijwerk van Jannemans), waaraan deuren, beschilderd door Theod.
van den Schuer.
Marmeren epitaaf voor Reinier Pauw († 1676).
Twee klokken, gegoten in 1656 te 's-Gravenhage door Coenraat Wegewaert.
5. De NED. HERV. WILLEMSKERK, gebouwd in 1845 als manege voor Koning Willem
II, naar een pseudo-gothisch ontwerp van den architect G. Brouwer Sr., is in 1853
door Willem III aan de Ned. Hervormde Gemeente geschonken en in 1856 als kerk
in gebruik genomen.
6. De LUTHERSCHE KERK, gesticht in 1620, vergroot in 1641 en 1662, is geheel
verbouwd 1759-1761. Rechthoekige zaal. Voorgevel (1759), ontworpen door de
architecten De Swart en Hoeneker, van baksteen, van onderen bekleed met bergsteen.
Inwendig: gestucte wanden met eenvoudig beschot en stucplafond, Lodewijk XV,
gerestaureerd in 1911. De kerk bezit:
Preekstoel, doophek en banken uit den bouwtijd der kerk.
Koperen lezenaar (midden XVII) en twee koperen doophekbogen (XVIII c).
Orgel (uitgebreid) 1760-1762 door Bätz te Utrecht, de kast (XVIII c) versierd met
snijwerk door Franken.
Hardsteenen epitaaf voor Generaal Karel Willem Sparre († 1709).
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In de consistoriekamer, twee schilderijen (XVIII): interieur der vroegere en gevel
der tegenwoordige kerk.
Gedreven zilveren doopschotel (1648) met kan, door H.C. Brechtel.
Verguld zilveren, gedreven ouweldoos (1648) door denzelfde.
Twee verguld zilveren, gedreven kelken (1648).
Verguld zilveren wijnkan (1739) en gladde schotel (1719).
Eenvoudig zilveren avondmaalstelletje (XVII) voor zieken.
Geborduurd dekkleed (XVIII) voor de avondmaalbekers.
Stempel (XVII of XVIII) van een communiepenning en looden afslagen daarvan.
Gedreven zilveren bijbelbeslag (1755).
Vier verguld zilveren gedreven collecteschalen, waarvan drie geschonken in 1701
en een in 1710.
7. Noordeinde. DE WAALSCHE KERK, gebouwd in 1807, in navolging en ter
vervanging der toen door Lodewijk Napoleon in gebruik genomen Hofkapel, is een
eenvoudige baksteenbouw in zaalvorm. Zij bezit:
Eiken preekstoel (1645, gewijzigd XIX a).
Drie schilderijen: de beweening van Christus (XVI), portretje van den predikant
Jean Carré, en Prediking van Calvin in de St. Pieterskerk te Genève door A. van Pelt.
Avondmaalzilver: twee eenvoudig versierde, gedreven wijnkannen op schotels,
vier dito bekers met wapen van Willem III (alles ± 1700), een groote en twee kleine
schotels (1703), gemaakt door Jean Vingnon en Wolterus Wolfgenck. Vier tinnen
wijnkannen (XVIII).
Zilveren doopbekken met versierd deksel (± 1700).
8. Assendelftstraat. De ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK van den H. Willebrordus,
gebouwd naar het ontwerp van den stadsarchitect Adriaan Tollus en 27 November
1822 ingezegend, is een driebeukig gebouw in klassieken trant (vergroot
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in 1855 en 1912). Tegen den voorgevel twee marmeren beelden, de HH. Petrus en
Paulus, Italiaansch werk (XVIII). De kerk bezit:
Kom van Chineesch porselein (XVIII), vroeger voor den Doop gebruikt.
Wandbekleeding (XIX a) achter de altaren.
Twee houten beelden (XVIII).
Gesneden parelmoeren medaillon (XVIII).
Gedreven zilveren Godslamp (1713) en altaarstuk (XVIII A).
Gedreven zilveren wierookscheepje en drie dito kandelaars (alles ± 1750).
Twee kleine koperen kandelaars (XVII).
Gebeeldhouwd marmeren wijwaterbakje (XVIII B).
Eenige oude kanten.
9. Westeinde. De ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK van de H. Theresia is, ongeveer ter
plaatse der vroegere kapel van het Spaansche gezantschap, van 1839-1841 gebouwd
naar het ontwerp van T.F. Suys onder leiding van den stadsarchitect W. van der
Hulst. Hallenkerk in klassieken trant. Zij bezit:
Rijk gebeeldhouwden preekstoel, gemerkt: Ch. Geerts, 1848.
Eenige altaren en meubelen uit den bouwtijd der kerk.
Een uit deze kerk afkomstige, kleine albasten retable (XVI b) met voorstelling
van den Verloren zoon, is thans in het bezit van Jhr. Mr. Victor de Stuers.
Groote verguld zilveren ciborie en dito monstrans (beide XVII c) door Jan
Moermans.
Gedeeltelijk vergulde, zilveren monstrans (XVII B).
Verguld zilveren kelk (1619) met gegraveerde patena.
Zilveren kelk (XVII d, later gewijzigd).
Gedreven zilveren missaalband (± 1700) met het wapen van Spanje.
Geëmailleerd zilveren boekbandje (XVII b, zeer beschadigd).
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Zilveren pax (XVII a).
Zilveren wierookvat (midden XVII).
Stel Misgewaden van gekleurde zijde (XVIII c en XIV A).
Stel Misgewaden met goudborduurwerk (XVIII A) op nieuwe zijde.
Kazuifel van paars zilverlaken (XVIII a).
Eenige Spaansche schilderijen: Avondmaal (XVI d), H. Maagd met
beschermelingen (± 1600), H. Jozef met Kindje, Aanbidding der herders, Sterfbed
van den H. Ignatius, en Ecce homo (alle XVII).
Crucifix met ivoren corpus (XVII).
10. Prinsessegracht. De ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK van de HH. Antonius en
Lodewijk, gebouwd 1843-1845 naar het ontwerp van W. van der Horst, in klassieken
trant, is een kruiskerk van drie even hooge beuken, met galerijen om het schip en
loges aan weerszijden van het choor. De kerk bezit:
Drie houten beelden (XVIII B, gerestaureerd).
Eenige schilderijen: portret eener moeder met kind door Pieter de Grebber (gemerkt:
P.DG 1632), aanbidding der drie Koningen en Hieronymus (beide XVI), vier
grijsaard-kopjes in de manier van Chr. Pandisz., Madonna met Kind (copie naar
Murillo) en oude copieën naar Rafaël, Rubens, Ant. van Dijck, Guido Renz. enz.
Voorts o.a. vier églomisé-schilderingen (vermoedelijk Vlaamsch, ± 1660): Geboorte
van Jezus, drie Koningen, Avondmaal en Hemelvaart.
11. Parkstraat. De moderne ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK van den H. Jacobus bezit:
Kleine, verguld zilveren monstrans (± 1500), gevonden in de Groote Kerk (zie
blz. 120).
Verguld zilveren monstrans (midden XVIII).
Gegraveerde zilveren hostiedoos (XVII d)

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

132
Gedreven zilveren kelk (XVII A).
Verguld zilveren, gedreven kelk (XVII d) door Jan Moermans.
Gedreven zilveren blad met ampullen (± 1700).
Laat-gothische zilveren rozenkrans, waaraan drie gegraveerde medaillons (twee
XV d en een midden XVI).
Vier schilderijen: H. Maagd met kind, H. Joseph, beide door H. Bloemaert (de
laatste gemerkt: H. Bloemaert 1631), de Aanbidding der herders, vermoedelijk door
denzelfde, en Ecce Homo (XVII b).
12. De ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK (1850) van den H. Antonius Abt te
Scheveningen bezit:
Schilderij (XVI A): de Kruisafneming, en twee grisailles (1843): de Emausgangers,
door J. van den Berg.
Twee marmeren beelden door L. Royer.
Zilveren avondmaalstelletje (XVIII) voor zieken, als gebruikelijk bij de
Lutherschen.
Een uit deze kerk afkomstig kazuifel is in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem
(Catalogus blz. 216, Nr. 54).
13. Juffrouw Idastraat. OUD-KATHOLIEKE KERK VAN DEN H. AUGUSTINUS. Aan alle
zijden door huizen omsloten gebouw (XVIII b). Boven den ingang een gesneden
houten medaillon (XVIII b): buste van den H. Augustinus. Zaal met rijk stucplafond;
orgeltribune met balustrade tegen den westwand, waarin twee grisailles in de tympans;
in het ondiepe choor, altaar, waarachter wandbekleeding met zuilen, beelden en
schilderstuk door M. Terwesten: Jezus op Thabor. Alles Lodewijk XIV. De kerk
bezit:
In een nis, afgesloten met ijzeren hek, op marmeren verhooging, een dito doopvont
met houten deksel, alles Lodewijk XIV.
Twee marmeren wijwaterbakken met reliefs, door J.B. Xavery.
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Rijk-gebeeldhouwden eiken preekstoel door Xavery.
Gedreven zilveren monstrans (XVII a).
Dito blad met ampullen (± 1700).
Dito missaalbeslag met gegraveerde schildjes (XVII a) en eenig onbelangrijk later
zilverwerk.
Koperen wijwater-emmer (XVIII).
Twee koperen kronen, twee gedreven en vier gegoten koperen kandelaars (alles
XVIII a), twee kleine dito (XVII a) en een grooten, gegoten tinnen Paaschkandelaar,
Lodewijk XV.
Verschillende antependia van gebloemde zijde (XVIII), een van geciseleerd rood
fluweel (XVII c) en een van paars dito met choorkap van dezelfde stof (± 1700).
Eenige houten beelden (XVIII) en, meest zeer gehavende, schilderijen (XVII en
XVIII).
14. Prinsessegracht. SYNAGOGE DER PORTUGEESCH ISRAËLIETISCHE GEMEENTE.
Eenvoudige baksteenbouw (1725). De voorgevel aan een pleintje aan de Jan
Evertszstraat, door een muur met ijzeren hek, Lodewijk XIV, daarvan gescheiden,
heeft een versierde bergsteenen middentravee met gesneden deuren en het jaartal
5486; tegen den achtergevel een portaal met gesneden deuren. Zaal met galerijen op
bergsteenen zuilen en met gesneden balusters en traliehek, eenvoudige eiken lambris
en banken uit den bouwtijd met rijkere bank, met twee koperen kandelaars, voor de
parnassijns. De synagoge bezit:
Door cederhouten balustrade omgeven, van binnen met zijden damast bekleede,
Arke, Lodewijk XIV, van sakerdaanhout, waarbij lambrequins, o.a. een van groen
zijden damast (XVII d), een van rood fluweel met goudborduursel en een van
gobelinweefsel, beide Lodewijk XIV.
Verschillende thoramantels van zijde en fluweel (XVII en XVIII), elf paar zilveren
gedreven en filigraan siertorens (midden XVII tot XVIII d), waaronder één paar
(XVII) met geëmailleerden grond, en twee verguld koperen kronen, Lodewijk XIV.
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Notenhouten (?) biema, Lodewijk XIV, met gesneden balustrade en koperen knoppen
en kandelaars (ingericht voor gas). Onder de biemakleeden, o.a. een van veelkleurig
zijden fluweel (Broessa, XVI), een Perzisch, met goud doorweven, zijden tapijtje
(XVII), beide met kleine geborduurde kleedjes (XVIII en XVII), en een in
gobelinweefsel, Lodewijk XIV, met dito kleiner kleedje.
Gedreven zilveren macchabeeënlamp, Lodewijk XIV, en eeuwige lamp (± 1830)
van rood en geel koper.
Eenvoudigen zilveren kan en schotel voor de handwassching, Lodewijk XIV.
Rijk gedreven zilveren drinkschaaltje (XVII a), gebezigd als collecteschaal.
Verguld zilveren, gedreven specerijbusje (XVII d).
Eenige gesneden omer- en nieuwemaansborden (XVIII).
15. Wagenstraat. SYNAGOGE DER NED. ISRAËLITISCHE GEMEENTE. Onbelangrijk
gebouw (1844) naar ontwerp van den architect Roodenburg. De synagoge bezit:
Rijk gesneden Arke (1730), Lodewijk XIV, met geborduurden voorhang (1834).
Vijf paar gedreven zilveren en filigraan siertorens (midden XVII tot XVIII d), een
gedreven zilveren thoraschild, Lodewijk XIV, en een opengewerkten zilveren koker,
Lodewijk XV, voor een rol van Esther.
Koperen eeuwige lamp (XIX b), koperen kandelaars voor Arke en biema en zeven
koperen kronen (alles XVII B), ingericht voor gas. Eenige kandelaars uit dit gebouw
zijn thans in het bezit van Jhr. Mr. Victor de Stuers.
Twee eenvoudige zilveren kannen en schotels (XVIII B en XIX b) voor de
handwassching.

f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
1. Oude Molstraat. OUDE-MANNENHUIS, verbouwd uit het
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in 1440 gestichte gasthuis van het H.-Sacramentsgilde. Eenvoudige baksteengevel
(± 1773). Inwendig: Regentenkamer met geschilderd behang, marmeren schoorsteen,
Lodewijk XVI, met houten boezem, waarin door wapens omgeven spiegel en: 1773.
Portret, gemerkt: J. de Raave, van Jan Frederik van Beieren-Schagen, die in 1721
zijn vermogen naliet voor de stichting van dit huis. Voorts veertien leunstoelen,
Lodewijk XV, een beschilderde ijzeren archiefkist (XVII), eenig Delftsch aardewerk
en tingoed (XVIII) en eenige schilderijen: Kruisdraging (XVI a, zeer geschonden),
twee onbelangrijke stillevens (XVII) en vier kleine portretten (1720, 1730 en 1743),
door M. Verheyden, van hemzelf en familieleden.
2. Westeinde. De MEYERSTICHTING, gesticht in 1873, is gevestigd in een oud
woonhuis. Baksteengevel (XVII a, bovenste verdieping en deur XIX a). Inwendig:
kamer met betimmering en schoorsteen, Lodewijk XIV en XV, - waaruit een
geschilderde dessus-de-porte (XVIII) in de pastorie der St. Theresia-kerk - en met
geschilderde koepelzoldering (midden XVII): tafereelen uit de geschiedenis van
Amor en Psyche. Twee kamers met schoorsteenen en stucplafonds, in de eene
Lodewijk XIV, in de andere Lodewijk XV. Huisbel, gegoten in 1667 door Gerrit
Schimmel.
3. Westeinde. BURGERWEESHUIS EN FUNDATIE VAN RENSWOUDE. Het weeshuis,
gesticht in 1564 uit de nalatenschap van Crispijn van Boshuysen en zijne vrouw
Agnyse Pietersdochter, werd in 1576 ondergebracht in het voormalig St.
Agnietenklooster. Uit de erfenis van Maria van Reede, Vrouwe van Renswoude enz.,
werd er omstreeks 1754 een nog bestaande vleugel bijgebouwd met gevelsteen (XVIII
c), terwijl de overige gebouwen in 1864 geheel zijn vernieuwd. Een muuranker (XVI
B) van het oude gebouw en de gebeeld-
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houwde bekroning, Lodewijk XV, der vroegere poort zijn bewaard gebleven.
Inwendig: In de gang: gesneden bank en staande klok, gemerkt Paulus Bramer
Amsterdam. Regentenkamer met zijden damastbehang en stucplafond, drie spiegeltjes
in gesneden lijsten, regentenbord in gesneden lijst (1756), consoleklok, gemerkt:
Baard à La Haye, en portret der Vrouwe van Renswoude, alles Lodewijk XV. Kamer
met eenvoudigen schoorsteen en twee consoletafeltjes met spiegels, Lodewijk XV,
kachel (± 1830), schilderij: Jezus en Magdalena, door Willem Vincentius Batavus,
1760, en twee archiefkisten (XVII a). Voorts een kast (XVI a) met briefpaneelen,
eenig tinwerk, gestipte en geslepen glazen (XVIII), offerblokken (XVII), een strafbank
en beenblokken.
4. Lombardstraat. Het moderne LUTHERSCHE WEES- EN OUDELIEDENHUIS bezit: een
schilderijtje (XVIII B), predikantsportret, en een zilveren penning (1737) door N.
van Swinderen ter herinnering aan de stichting van het weeshuis.
5. Paviljoensgracht. H.-GEESTHOFJE, gesticht door de H.-Geestmeesters in 1616.
Gebouwd om binnenplein: vier blokken van tien éénkamerwoningen, telkens twee
met één trapgeveltje (XVII a), en aan de straat dergelijk blok, waarin poortgebouw:
zandsteenen poortje, waarboven cartouche met 1616, en, op de verdieping,
regentenkamer, blijkens wapensteen in 1647 opgetrokken. In deze kamer, een
schilderij (XVI d): Bedeeling in de Groote kerk door de H.-Geestmeesters, in gesneden
lijst (XVI d).
6. Lange Beestenmarkt. HOFJE VAN VAN DAM, gesticht 1563 in de Juffrouw Idastraat,
in 1886 naar hier verplaatst, na aankoop van het aan de Luthersche gemeente
behoorende, voormalige hofje van Bartholomeus van Wouw, gesticht in 1649 en na
1733 vergroot. In den voorgevel, steen met wapens en 1606, afkomstig van het oude
hofje; in den
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achtergevel dito met 1649. Het hofje bezit de volgende schilderijen: Portretten van
den stichter, Floris van Dam en zijne vrouw, Maria van Dorp, beide met opschriften
en gemerkt: Henricus Grudii; op de lijsten o.a.: ao 1548. Twee portretten (± 1570),
man en vrouw, blijkbaar deuren eener triptyk. Portret van Louise Philippina Royer,
gemerkt: M. Verheyden, en van Sara Philippina Hoeufft van Oye, gemerkt Verheyden
1728. Portret (midden XVIII) van een rechtsgeleerde. Madonna met kind; op den
achterkant het wapen van Floris van Dam met devies en: 1548. Bloemstuk (XVIII
a) gemerkt: Verbruggen.
7. Lange Beestenmarkt. HOFJE VAN CORNELIA VAN WOUW, gesticht in 1647. Zestien
woningen (1647, weinig gemoderniseerd) om een pleintje, van de straat gescheiden
door een muur (vernieuwd XIX B), tusschen de twee hooger opgetrokken
hoekwoningen. In den muur een cartouche met zwaan, en erop een bekroning met
wapen van den stichter en 1647. De meeste huisjes hebben oude kruiskozijnen,
sommige oude deuren met eenvoudige slotplaat. In de voormalige regentenkamer,
een schoorsteen (1647). Het van dit hofje afkomstige portret der stichtster, gemerkt:
Adr. Hanneman, 1662, in gesneden lijst, is in het Gemeentemuseum (Catalogus, Nr.
125).
8. Prinsegracht, tusschen Bleekerslaan en Warmoezierstraat. HOFJE VAN NIEUWKOOP,
naar ontwerp van Pieter Post gebouwd 1658-1662. Huisjes, in drie vleugels gebouwd
om middenplein. Aan de straatzijden blinde muren. De gevel aan de Prinsegracht,
bestaat uit een rijk met beeldhouwwerk versierd poortgebouw, verbonden aan twee
hoekpaviljoenen. Aan de zijde van het binnenplein bevinden zich de deuren en
vensters der met een doorgaand zadeldak gedekte huisjes. Aan den noordkant van
het plein, de Regentenzaal, eenvoudige baksteenbouw met op overkluisde galerij
gedra-
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gen voorgevel, waarin drie wapensteenen, en in het midden bekroond door een
fronton. Inwendig: tweearmige trap met gedraaide balusters, voerend naar de groote
zaal, gedekt met houten koepelzoldering. Monumentale houten schoorsteen met
gebeeldhouwde zuilen, hoofdgestel (dat langs de wanden is voortgezet) en, daarboven,
cartouche met opschrift.
Eenige van dit Hofje afkomstige portretten zijn thans in het Gemeentemuseum.
9. Varkenmarkt. HOOFT'S HOFJE, gesticht in 1572. Voorgebouw met poort en
gebeeldhouwd kuifstuk met wapens van 1756; twee om een binnenplein gebouwde
blokken van vier huisjes, elk blok met eenvoudig versierde middentravee, waarin
gelijkstraats nis met pomp. In het voorgebouw een eenvoudige schoorsteen, Lodewijk
XIV, met schilderstuk (XVIII B).
10. Hoogezand. STICHTING DE GEEFHUISJES. Rij van twaalf huisjes aan de straat: op
de twee middelste een fronton met symbool der Drieëenheid. Steen met opschrift
betreffende de geschiedenis der huisjes, die in 1665 zijn gebouwd, doch sedert
gepleisterd en gemoderniseerd.
11. Een gevelsteen (XVII c) van het voor slooping bestemde HOFJE VAN P. VAN
HOGELANDE aan de Boekhorststraat, gesticht in 1669, is ingemetseld in het nieuwe
gebouw in de Johannes Camphuysstraat. Hier worden ook drie paar portretten bewaard
van heeren met hunne vrouwen, onderscheidelijk gedateerd; 1566, 1600 en 1617;
voorts een damesportret (± 1620), een klein portret (± 1640) van een jongeling en
een copie naar een door Regenten aan het Gemeentemuseum geschonken portret
(Catalogus No. 170) van Eduard (?) van Hogelande (gemerkt: anno 1604, aetatis 59).
12. Westeinde 58. In de regentenzaal van het STADS-
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BESTEDELINGENHUIS een gepolijst hardsteenen schoorsteen, Lodewijk XIV, afkomstig

uit een ander gebouw.
13. Oude Molstraat 35. Het Roomsch-Katholieke ST. WILLIBRORDUSGESTICHT bezit
twee schilderijen: Allegorie der zegepralende Kerk (XVII b), en de geboorte van
Christus (gemerkt. P. van Schendel, 1842).
14. Amsterdamsche Veerkade 15. ST. NICOLAAS-GASTHUIS. Modern gebouw met
bergsteenen poortje (XVII b), met gebeeldhouwd fronton, van het oude gebouw in
de Halstraat.
Het gasthuis bezit:
Eenige schilderijen, waaronder: Keuken (XVI d), De Prinsen van Oranje met
gevolg (vrije herhaling der schilderij van H.A. Pacx in het Mauritshuis, Catalogus
No. 546), meisjesportret, staande (XVII b) en damesportret (XVII d).
Twee eenvoudige eiken archiefkasten (± 1600), een rijk gesneden wapenbord
(1656), twee geslepen bokalen (XVIII) en eenig Chineesch en Japansch porcelein.
15. Groenewegje 27. Boven het poortgebouw der Gemeentewerf, een torentje (1687),
dakruiter van het voormalige DIACONIEHUIS aan het Spui. Hierin klok, gegoten in
1547 door Jan Moer.
16. Keizerstraat (Scheveningen). Voormalig WEESHUIS. Boven den ingang steen
met: Burgerweeshuys vernieuwt anno 1795.
17. Prinsessegracht 3. ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Neo-klassiek gebouw
(1839) door den stadsarchitect Reijers. De Academie bezit zelfportretten van de
schilders J.E.J. van den Berg, Benjamin Bolomey, T.P.C. Haag, Willem van
Haensbergen, Adriaan Hanneman, Augustinus Terwesten,
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Aug. Terwesten Jr., Matheus Terwesten en J. van Vollevens. Voorts portretten van
Robert Duval door G. Kneller, Pieter Terwesten door M. Terwesten en Hendrik
Verschuuring door A. Schouman.
18. Westeinde 47. Gebouw van den GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS,
oorspronkelijk woonhuis van den Franschen gezant. Eenvoudige baksteengevels,
Lodewijk XV, met erker aan de zijde der Vleerstraat, en bergsteenen deuromlijsting
met Lodewijk XVI-deuren aan het Westeinde. Inwendig: Vestibule, dwarsgang en
trappenhuis met ten deele rijkbehandeld stucwerk, Lodewijk XV; trap met ijzeren
leuning. In de kamers 4 en 6, vroeger één, eenvoudige wandbetimmering, stucplafond
en schoorsteen; in kamer 5, rijk stucplafond; in kamer 7, betimmering met gesneden
omlijstingen voor verdwenen dessus-de-porte, stucplafond en schoorsteen. Boven:
eenige kamers met eenvoudige schoorsteenen, en kamertje met schoorsteen- en
penantversiering en drie dessus-de-porte in Chineeschen trant, alles Lodewijk XV.
Drie uit dit huis afkomstige wandtapijten zijn thans in het Gemeente-museum
(Catalogus Nos. 183-185).

g. Particuliere gebouwen.
A. Renaissance, min of meer in den trant van Hendrik de Keyser.
1. Luthersche Burgwal 29. Baksteenen gevel (1624) met bergsteenen plint, banden,
pilasters, boogblokken en cartouches met jaartal. Bovenste verdieping later, zijgevel
gepleisterd.
2. Wagenstraat 39. Gevel (XVII a) van bak- en bergsteen met gekoppelde pilasters,
versierde boogtrommels boven de vensters en festoenen eronder. Moderne onderpui.
3. Korte Vijverberg 2 en 6. Verminkte baksteengevels (XVII b) met plint, lijsten
en ontlastingsbogen van bergsteen.
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4. Lange Voorhout hoek Kneuterdijk. Twee gevels (± 1630, de kap vernieuwd na
een brand ± 1895), van baksteen met gebeeldhouwde ingangen, plint, lijsten en
boogblokken van bergsteen. Ankers. Inwendig: in de directiekamer, schoorsteenmantel
en dessus-de-porte in gesneden omlijstingen, stucplafond, Lodewijk XIV; in een
zijkamer, geschilderd behang (XVIII a, sterk overschilderd); in het kantoor, grisaille
(XIX a); in de spreekkamer, snijwerk, Lodewijk XV; in een bovenkamer, schoorsteen
(XIX a).
B. Renaissance, in den trant van Pieter Post.
1. Kneuterdijk 6, op de plaats van een ouder huis - XVI c bewoond door Hertog Erik
van Brunswijk - in 1653 gebouwd, en van 1669-1672 vermoedelijk bewoond door
Johan de Witt. XIX B paleis van Prins Alexander. Baksteengevel met bergsteenen,
door een fronton bekroonde, middentravee, gewijzigd XVIII a moderne marquise.
Eenvoudige achtergevel, Lodewijk XIV, met ijzeren stoephek. Inwendig: onderhuis
met Delftsche tegeltjes tegen de wanden. Op de hoofdverdieping, vestibule met
tochtportaal, Lodewijk XVI; diensttrap met gesneden balustrade en stucplafond,
Lodewijk XIV. Twee door gesneden deuren met geschilderde dessus-de-porte
gescheiden salons, met stucplafonds, Lodewijk XV, marmeren schoorsteenen met
gesneden houten boezems, waarin spiegel en, bij één, schilderstuk daarboven;
gesneden omlijstingen voor behangsel en damspiegel, twee dessus-de-porte, alles
Lodewijk XV. Serre met wandbetimmering en luiken, Lodewijk XVI met Chineesche
motieven, geheel marmeren schoorsteen met grauwtje. Salon met wandbetimmering,
camaieu geschilderd behang (de fabels van Lafontaine), stucplafond, marmeren
schoorsteen met spiegel, gesneden trumeaux, alles Lodewijk XVI. Op de eerste
verdieping: drie kamers met ornamentaal beschilderde balkenzolderingen (XVII c),
één
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ervan met eenvoudige wandkasten en schoorsteen, Lodewijk XIV. Kleine kamers
met stucplafond, groote marmeren schoorsteen met spiegel en schilderstuk, alles
Lodewijk XIV, en eene met deuromlijsting (XVII c).
2. Prinsegracht 21. Baksteengevel (± 1650) met hoogen hardsteenplint. Voor het
met dakvenster bekroonde middenstuk, dubbele stoep. Deur in poortje met
gebeeldhouwd fries, bovenlicht met vernieuwde beglazing, omgeven door festoenen.
3. Prinsegracht 4. Gevel (± 1650) met hardsteenen plint, drie pilasterorden boven
elkander en, op de middentravee, fronton, waarin wapenschilden. Geschilderde baken bergsteen.
4. Prinsegracht 15. Gepleisterde baksteengevel (± 1650) met hardsteenen plint.
Middentravee met pilasters en gebeeldhouwd fronton. Inwendig: vestibule, trappenhuis
en bovengang met stucwanden en plafonds, Régence. In het bijzonder rijk gestucte
trappenhuis, met achtkanten koepellantaren, een beeld van den Vrede; gesneden
trapleuning. Vier schoorsteenen, Lodewijk XIV, XV, en Empire, de laatste met
schilderstuk; eenvoudig kamerplafond, Lodewijk XIV.
5. Groenmarkt hoek Hoogstraat. CAFÉ 'T GOUDEN HOOFT. Twee baksteengevels
(1660) met bergsteenen pilasters en fronton, waarin kop. Onderhelft gewijzigd.
6. Westeinde 17-19. Oorspronkelijk één huis. Eenvoudige baksteengevel (midden
XVII) met gebeeldhouwd fronton op de middentravee.
7. Prinsessegracht hoek Korte Voorhout. Gepleisterde gevels (± 1650), beide met
frontons, waarvan dat aan het Voorhout gebeeldhouwd, het andere later (XIX?). Aan
de grachtzijde sluit een muur aan met hardsteenen hekposten (XVIII d).
8. Korte Voorhout hoek Smidsplein Voormalig TAPIJTHUIS in 1665 gebouwd voor
de Delftsche tapijtwerkers Maximiliaan en Bartholomeus van der Gucht. Aan het
Voorhout ge-
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pleisterde gevel met gebeeldhouwd fronton op het middendeel. Deuromlijsting,
Lodewijk XVI, moderne marquise.
9. Lange Vijverberg 9. Baksteengevel (± 1650) met pilasters en gebeeldhouwd
fronton. Onderpui modern.
10. Wagenstraat 67. Gevelfragment (XVII c) met baksteenpilasters met bergsteenen
basementen en kapiteelen en houten hoofdgestel. Moderne onderpui.
11. Raamstraat 49a. Dergelijke gevel (XVII c).
C. Eenvoudige renaissance-gevels.
1. Lange Vijverberg hoek Tournooiveld. Van 1662-1977 hotel der heeren van
Dordrecht en in dien tijd door den aankoop van belendende perceelen vergroot.
Aan den Vijverberg, gepleisterde gevel met sporen van ontlastingsbogen (XVII
A). Ankers. Aan het Tournooiveld gepleisterde gevel met fronton (XVII c) en
balkon (XIX b). IJzeren hek (XIX b).
2. Gedempte Burgwal 3. Trapgevel (XVII b).
3. Korte Voorhout 18. Verminkte geveltop met gebeeldhouwde vleugelstukken
(midden XVII).
4. Riviervischmarkt 13-17. Oorspronkelijk één breede baksteengevel (midden
XVII), met trapgevel in het midden, waartegen bergsteenen vleugelstuk.
5. Korte Hoogstraat 10. Baksteenen trapgevel (midden XVII) met vleugelstukken
van bergsteen. Moderne onderpui.
6. Nieuwe Molstraat 29. Trapgevel (XVII c).
7. Wagenstraat 115. Gepleisterde gevel (1683) met ingezwenkten top. Twee
spreukbanden, eenvoudige ankers.

D. Lodewijkstijlen.
1. Prinsegracht 71. Gevel, Lodewijk XIV, van baksteen met hardsteenen plint,
gebeeldhouwde middentravee en rechte
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kroonlijst, dubbele stoep met ijzeren leuning. Modern balkon. Deur, Empire.
2. Prinsegracht 73. Dergelijke gevel zonder balkon, Lodewijk XIV en XVI.
Inwendig: Trappenhuis met lantaren en stucplafonds, gesmeed ijzeren trapleuning;
vestibule en bovengang met stucplafonds. Zaal met eenvoudige lambriseering,
trijpbehang, gesneden deuren, dessus-de-porte, marmeren schoorsteen met houten
boezem, waarin spiegel en schilderstuk, ornamentaal beschilderd plafond, alles
Lodewijk XIV.
3. Prinsegracht 69. Dergelijke gevel, Lodewijk XIV, als Nr. 1, doch eenvoudiger
en zonder balkon. Deur en stoephek, Lodewijk XVI.
4. Prinsegracht 65. Dergelijke gevel, Lodewijk XIV, met ijzeren hekje voor een
der vensters. Stoep en deur gewijzigd.
5. Prinsegracht 103 en 57. Eenvoudige baksteengevels, Lodewijk XIV, met
versierde deurtravee en hardsteenen plint.
6. Prinsessegracht 20. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV. Stoep met palen
en ijzeren hek, en deuromlijsting met gesneden bovenlicht, Lodewijk XVI.
7. Prinsessegracht 21. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met hardsteenen plint.
Versierde erker met dakvenster. Moderne marquise.
8. Prinsessegracht 22. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met hardsteenen
plint. Stoep met ijzeren leuning.
9. Prinsessegracht 23. Breede baksteengevel, Lodewijk XIV, met hardsteenen
plint. Erker, stoep met ijzeren hek, eenvoudig gesneden deur.
10. Prinsessegracht 24-26. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met versierde
middentravee, waarin poort, toegang gevend tot het achterplein der Portugeesch
Israëlietische Synagoge.
11. Prinsessegracht 27 en 28. Twee eenvoudige baksteengevels, Lodewijk XIV,
met versierde middentraveeën en
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stoepen met ijzeren hek. Erachter, stallen met versierde deur- en vensteromlijstingen,
Lodewijk XIV. In Nr. 28: vestibule, waarin tochtpui met gesneden bovenlicht,
trappenhuis met lantaren, trap met ijzeren leuning, alles Lodewijk XIV. Beneden:
kamer met eenvoudig stucplafond, Lodewijk XIV; kamer met camaieu geschilderd
behang, Lodewijk XVI (afkomstig uit een huis, afgebroken bij den bouw der Passage);
zaal met stucplafond en marmeren schoorsteen en uit Middelburg afkomstige
betimmering en drie grisailles (dessus-de-porte en schoorsteenstuk), alles Lodewijk
XIV; eetzaal met eenvoudige betimmering, stucplafond, schoorsteen, gesneden
dessus-de-porte-omlijstingen, schoorsteen- en damspiegels, alles Lodewijk XIV.
Boven: twee kamers met eenvoudige stucplafonds, Lodewijk XV; kamer met
schoorsteen, Lodewijk XIV, waarin grisaille, evenals de twee boven de deuren,
afkomstig uit Middelburg.
12. Prinsessegracht 29. Dergelijke gevel (Lodewijk XIV) als voorgaande;
eenvoudige deur, Lodewijk XIV, moderne marquise. Inwendig: gestucte vestibule,
waarin tochtpui met gesneden bovenlicht en looden lantaren; trappenhuis met lantaren
en eiken trap, alles Lodewijk XIV. Zaal met geschilderd behang en dessus-de-porte,
gemerkt J.H. Keller 1742 en 1743; marmeren schoorsteen met houten gesneden
boezem, waarin schilderstuk door P. van Cuyk, afkomstig uit een huis in de
Molenstraat; voorkamer met eenvoudig stucplafond, zijden damastbehang (midden
XVIII), marmeren schoorsteen met gesneden houten boezem, waarin schilderstuk,
twee dessus-de-porte door De Lairesse, afkomstig van elders.
13. Lange Vijverberg 8. Gebouw van het Duitsche Gezantschap. Op de plaats van
een ouder woonhuis, sinds 1678 eigendom der familie van Schuylenburch, gebouwd
XVIII a, onder leiding van Felix du Sart, in 1888 aangekocht voor de Duitsche
Legatie. Bergsteenen gevel, Lodewijk XIV, met door beeldhouwwerk versierde
middentravee met balkon, en
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bekroond door balustrade met fronton in het midden, waarin wapens. Inwendig:
vestibule en gang met stucwanden en -plafonds, buitengewoon rijk gestuct trappenhuis
met hal op de verdieping, verlicht door achtkanten lantaren, trap met ijzeren leuning.
Gelijkstraats: salon met twee dessus-de-porte en plafond (1721) door Ph. van Dijk,
eenvoudige betimmering, gesneden deuren, alles Lodewijk XIV, marmeren
schoorsteenmantel, Empire, om ouderen boezem, eenige meubelen, Directoire. Salon
met drie dessus-de-porte en rijk stucplafond met geschilderd middenstuk door De
Wit, gebeeldhouwde schoorsteen, gesneden deuren, alles Lodewijk XIV, en rood
zijden damastbehang, in Lodewijk-XV-omlijsting. Kamer met dessus-de-porte en
schoorsteenstuk door A. de Bisschop, eenvoudig stucplafond, lambris en deuren,
alles Lodewijk XIV, sofa en stoelen, Directoire. Kabinet met plafond door M.
Terwesten en hoekschoorsteen, Lodewijk XV. In de Kanselarij een gesneden
schoorsteen met schilderstuk; in de kleine eetzaal, stucplafond en schoorsteen, Empire,
consoleklok, Lodewijk XV, gemerkt: Blondel à Paris, portretten van Frederik Hendrik,
Willem II, Willem III en Maria II Stuart. Op de eerste verdieping: kamer met rijk
stucplafond, marmeren schoorsteen met gewijzigden boezem en drie dessus-de-porte,
door Van Gool, in gesneden omlijsting, alles Lodewijk XIV. Studeerkamer met
stucplafond, rijken marmeren schoorsteen met gesneden houten boezem, waarin
spiegel en schilderstuk, en twee dessus-de-porte door M. Terwesten. Kabinet met
geschilderd Chineesch zijdebehang, schoorsteenstuk door M. Terwesten, geschilderd
plafond en drie dessus-de-porte (alles XVIII). Kabinetje met plafondkoepeltje met
spiegels. Achterkamers, waarin dessus-de-porte door K.J. Verbruggen, gesneden
schoorsteenen, waarvan twee met schilderstuk, o.a. allegorie op Willem III;
geschilderde en stucplafonds, alles Lodewijk XIV.
14. Lange Vijverberg 11. Eenvoudige baksteengevel,

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

147
Lodewijk XIV, met versierde middentravee, waarin balkon met ijzeren hek. Bovenste
verdieping modern.
15. Lange Houtstraat 11. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met bergsteenen plint en
versierde middentravee.
16. Lange Voorhout 32. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met rechte kroonlijst,
hardsteenen plint, middentravee en hoekpilasters. Deur met gesneden kalf en
bovenlicht, Lodewijk XV. Inwendig: vestibule, trap en alle vertrekken met rijk
versierd stucwerk en schilderingen boven deuren en schoorsteenen, alles Lodewijk
XVI. In eene kamer geschilderde behangsels; Arkadische landschappen; in een
andere, dito (gemerkt: Van der Aa, 1773): kindertjes met medaillons, waarin de fabels
van Lafontaine.
17. Lange Voorhout 38. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met rechte
kroonlijst en hardsteenen plint. Middentravee met pilasters (midden XVII), waarin
deur met bovenlicht (XIX a).
18. Lange Voorhout 29. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV. IJzeren hek
(± 1830).
19. Lange Voorhout 15. Gebouw van het Genootschap PULCHRI STUDIO, vroeger
woonhuis. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met versierde middentravee.
Vestibule en trappenhuis met stucplafonds, Lodewijk XV, en stucversieringen boven
de deuren, Lodewijk XIV; trap met eenvoudige ijzeren leuning en gesneden kuipstuk,
Lodewijk XV. In de Sociëteitszaal, stucplafond en schoorsteen met gesneden
spiegellijst, Lodewijk XV. Witte zaal met fraai stucplafond, marmeren schoorsteen
met stucrelief in den boezem, en wandspiegels met gesneden lijsten, alles Lodewijk
XV.
20. Lange Voorhout 13. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met rechte kroonlijst,
hardsteenen plint, waartegen gebeeldhouwde pomp, en versierde middentravee.
IJzeren hek. Dubbele deur, Lodewijk XVI. In den sluitsteen van het tuin-
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poortje aan de Hooge Nieuwstraat: 1639. Inwendig: twee eenvoudige stucplafonds
(XIX b).
21. Plaats 13. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV. Deuromlijsting en deur,
Empire. IJzeren stoephek.
22. Oude Molstraat 32. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met versierde middentravee,
oude deur en hardsteenen plint.
23. Westeinde 28. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met versierde
middentravee, hardsteenen plint en stoeppalen.
24. Raamstraat 47. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met eenvoudig versierde
deurtravee. Gedenksteen voor Simon Stevin, die hier woonde 1612-1620.
25. Luthersche Burgwal 13. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met hardsteenen plint
en stoep. Versierde deurtravee en kuifstukken boven de vensters.
26. Luthersche Burgwal 27. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met
versierde deurtravee en gebeeldhouwde kroonlijst.
27. Gedempte Burgwal 10. Baksteengevel, Lodewijk XIV, met eenvoudig versierde
middentravee.
28. Dunne Bierkade 18. Gepleisterde gevel, Lodewijk XIV, met versierde
middentravee. Deur met bovenlicht (XIX a).
29. Wagenstraat 119. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV. Gesneden deur,
Lodewijk XVI.
30. Nieuwe Molstraat 22. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met versierde
middentravee en deur.
31. Amsterdamsche Veerkade 48. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met
rechte kroonlijst.
32. Lange Voorhout 16. Baksteengevel, Régence, met rechte kroonlijst, hardsteenen
plint en middentravee. Stoeppalen. Deur, Lodewijk XVI.
33. Lange Voorhout 26-30. Drie huizen, vermoedelijk oorspronkelijk één.
Baksteengevel, Régence, met in het midden om fronton gebogen kroonlijst,
hardsteenen plint.
34. Hooge Westeinde 12. In de XVe eeuw, woonhuis van
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het geslacht van Assendelft, in 1677 aangekocht door de Spaansche Regeering om
als gezantschapshotel te dienen, en in 1754 daartoe verbouwd. Later bewoond door
gezanten van andere rijken, thans door dien van Engeland. Eenvoudige baksteengevel
(1754) met bergsteenen vensteromlijstingen. Naast het huis poort met gesneden
deuren, waarboven het Spaansche wapen. Inwendig: vestibule met stucplafond en
vier dessus-de-porte (grisaille), Lodewijk XIV; drie vertrekken met gesneden
wandomlijsting en fraaie stucplafonds, een schoorsteen en eenige grisailles als
dessus-de-porte, alles Lodewijk XV; eetzaal met rijk stucplafond, Lodewijk XV,
gesneden deur, en wandbetimmering met geschilderde en gesneden dessus-de-porte,
Lodewijk XVI; fraaie balzaal met eenvoudige betimmeringen, stucplafond, overgang
Lodewijk XV-XVI.
35. Noordeinde 66 Baksteengevel (1757) met versierde middentravee, hardsteenen
plint en stoeppalen. Deur met bovenlicht (XIX a). Inwendig: trap met gesneden
leuning, Lodewijk XV. Suite met eenvoudige stucplafonds, Lodewijk XV, en
schoorsteenen, Empire, met spiegels en grisailles.
36. Noordeinde 144. Baksteengevel, Régence, met versierde deurtravee.
37. Lange Vijverberg 14-16. Drie huizen, vroeger één gebouw, paleis der Friesche
stadhouders, verbouwd voor Willem IV, vermoedelijk door zijnen architect P. de
Swart. Baksteengevel, Lodewijk XV, met hardsteenen plint, hoekpilasters en met
beeldhouwwerk versierde middentravee. Balkon met ijzeren hek, en hekjes voor de
vensters der eerste verdieping.
38. Heerengracht 19 en 19a. Twee huizen vroeger één. Baksteengevel, Lodewijk
XV, met twee avant-corps, waarin deuren, met de vensters daarboven, in
gebeeldhouwde omlijsting. Rechte kroonlijst.
39. Bezuidenhoutsche weg hoek Rijnstraat. Baksteengevel, Lodewijk XV, met
versierde middentravee.
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40. Nieuwstraat 16. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XV, met hardsteenen plint,
ijzeren hek en deuromlijsting. Deur, Lodewijk XVI.
41. Lange Voorhout 3. Bergsteenen gevel (Lodewijk XVI) met gebeeldhouwde
middentravee, waarin balkon. Bovenste verdieping modern. Inwendig: vestibule en
trappenhuis met stucwerk, Lodewijk XIV; zaal met van elders overgebracht
geschilderd plafond, gemerkt: J. DWit 1729.
42. Lange Voorhout 1. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI, met bergsteenen
plint en stoeppalen met ketting. Deur met bovenlicht. Inwendig: fraaie eiken diensttrap
(XVII B), trap met gesneden leuning en stucplafond, Lodewijk XIV. In verschillende
kamers, schoorsteenen, Lodewijk XIV, waarvan één met schilderstuk, en enkele
eenvoudige plafonds, Lodewijk XIV.
43. Lange Voorhout 19. Gepleisterde gevel, Lodewijk XVI, met versierde
middentravee, waarin dubbele deur met gesneden bovenlicht, en met balkon met
ijzeren hek.
44. Lange Voorhout 48. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met hardsteenen plint,
versierde middentravee en festoenen boven de benedenvensters.
45. Lange Voorhout 62. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI, met versierde
deuromlijsting, balkon en ijzeren kelderhek. In den achtergevel: 1775. Inwendig:
gang en trappenhuis met stucwerk, Lodewijk XVI; zijkamer met eenvoudig
stucplafond, schoorsteen en wandbetimmering, waarin geschilderd behang (grisaille)
en dessus-de-porte, gemerkt: H.W. Schweickhardt, 1778. Suite met stucplafonds,
schoorsteenen, wandbetimmering, gesneden deuren, dessus-de-porte (Chineesch
schilderwerk op zijde) en geschilderd zijden behang, alles Lodewijk XVI.
Achterkamer met eenvoudigen schoorsteen, Lodewijk XIV, geschilderd behang,
twee dessus-de-porte en schoorsteenstuk (grisaille), gemerkt: W.V. Boekholt 1760,
en eenvoudig stucplafond, Lodewijk
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XVI. Boven: een paar schoorsteenen met schilderstuk (XVIII c), en een kamer met
eenvoudigen schoorsteen, Lodewijk XV, en ornamentaal geschilderd behang,
Lodewijk XVI. Achter het huis een stal met oude inrichting en, aan het Smidswater,
gevel met twee deuren onder rijk-gesneden kalf, Lodewijk XVI.
46. Lange Vijverberg 4. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met bergsteenen plint en
deur met versierd bovenlicht. Stoeppalen.
47. Nieuwe Uitleg 15. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI, met versierde
deuromlijsting.
48. Korte Voorhout 14. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI, met versierde
middentravee, waarin deur met gesneden bovenlicht. Eenvoudig stoephek. Inwendig:
salon met stucplafond, wandbetimmering en schoorsteen, overgang Lodewijk
XV-XVI. In een der bovenkamers, marmeren schoorsteen, met gesneden houten
boezem, waarin toegepast een mansportret (XVII b).
49. Korte Voorhout 16. Dergelijke gevel met moderne marquise.
50. Korte Voorhout 4 en 6. Eenvoudige baksteengevels, Lodewijk XVI, met
versierde middentraveeën, hekpalen met ijzeren hek, en stoepen met ijzeren leuning.
51. Amsterdamsche Veerkade 14. Bergsteenen gevel, Lodewijk XVI, met rechte
kroonlijst, waarop borstwering met monogram in schild. IJzeren hekje met monogram
voor een der vensters. Vensters gewijzigd ± 1830.
52. Nieuwe Molstraat 26. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met bergsteenen plint
en stoep met ijzeren hek en leuning. Deuromlijsting met bovenlicht.
53. Oude Molstraat 34. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI, deuromlijsting
met gesneden bovenlicht.
54. Lange Voorhout 5. Gebouw DILIGENTIA, vroeger woonhuis, in 1805 ingericht
voor de tegenwoordige bestem-
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ming. Eenvoudige, als bergsteen geschilderde gevel (XIX a) met rechte kroonlijst
en fronton.

Détails van buitenarchitectuur.
1. Hartogstraatje 7. Bergsteenen poortje (XVII a).
2. Hooge Nieuwstraat tusschen 29 en 31. Fraai gesneden houten console (XVII
b) onder de goot. In de straat een gesmeed ijzeren hek, Lodewijk XIV, om een
vroegeren mestput.
3. Nobelstraat 5. IJzeren hek, Lodewijk XIV, tusschen bergsteenen posten (XVII
c).
4. Westeinde 20. Met beeldhouwwerk versierd venster, Lodewijk XIV.
5. Wagenstraat 35a. Versierd venster en kroonlijst, Lodewijk XIV.
6. Prinsegracht 16 en 18. Stoepen met ijzeren leuningen en hekken, Lodewijk XV.
7. Warmoezierstraat 95. Gesneden deur, Lodewijk XVI.
8. Houtweg 11. Gesneden deur en bovenlicht, Lodewijk XV. Afkomstig van een
ander huis.
9. Nieuwe Uitleg 3 en 6. Eenvoudige deuromlijstingen en deuren, Lodewijk XVI.
10. Lange Voorhout 24. Deuromlijsting en deur, Lodewijk XVI.
11. Lange Voorhout 58. Deuromlijsting met deur en bovenlicht, Lodewijk XVI.
12. Kneuterdijk 8. Deuromlijsting met gesneden deur, Lodewijk XVI.
13. Westeinde 10. Deuromlijsting met geschonden deur en later bovenlicht, Lodewijk
XVI.
14. Korte Voorhout 10. Deuromlijsting met gesneden bovenlicht (± 1830).
15. Lange Voorhout 27. Deuromlijsting en deur (XIX a).
16. Spui 173. Eenvoudige deur met bovenlicht (XIX a).
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
33.

Prinsegracht 84. Deuromlijsting met deur en bovenlicht (XIX a).
Prinsegracht 126. Deuromlijsting met dubbele deur (XIX a).
Lange Beestenmarkt 165. Eenvoudige deuromlijsting met deur (XIX a).
Nieuwe Molstraat 11. Eenvoudige deuromlijsting en deur (XIX a).
Amsterdamsche Veerkade 27. Alsvoren.
Prinsegracht 11. Deur met bovenlicht (± 1830).
Zuidwestbinnensingel 20. Bovenlicht (XIX a).

Gevelsteenen of opschriften, voor zoover nog niet vermeld, komen voor aan de
huizen: Noordeinde 3 (XVI B), Gortstraat 22 (XVI B), Prinsegracht 48 (XVII a),
Spuistraat 61 (opschrift in kroonlijst, 1624), Vleerstraat 16 (1651), St. Jacobstraat
185-187 (1683), Hamerstraat 7 (1685), Noordeinde 9, in zijmuur (XVII B), Oog in
't Zeilstraat 18-20 (1688), Schedeldoekshaven 9 (XVII), Amsterdamsche Veerkade
62 (XVII), Surinamestraat 42 (XVII, afkomstig van elders), Assendelftstraat 26
(1700), Riviervischmarkt 1 (± 1700), Torenstraat 12 (1701), Bagijnestraat 37 (1723),
Vleerstraat 40 (1761) en Beestenmarkt 95 (XVIII).
Ankers, voor zoover nog met vermeld, komen voor: zijgevel in de Kleine
Kazernestraat van het huis Lange Voorhout 10 (XVI), Elzemoerstraat 22 (XVII A),
Schoolstraat 1, Westeinde 2, Vleerstraat 16, Surinamestraat 42 (afkomstig van elders)
en Jan Hendrikstraat 9-11 (alle XVII).

Binnenarchitectuur.
1. Nobelstraat 1. In het achterhuis: drie vertrekjes met laat-gothische gewelven (XVI
a); eene kamer met laat-gothische
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balkenzoldering en marmeren schoorsteen, waarboven schilderstuk (gemerkt: A.
Kessels 1719): Hercules bij Omphale, copie naar Domenichino; eene kamer met
houten zoldering, waarvan de moerbalken rusten op vier gebeeldhouwde draagsteenen
(1607), twee met wapens, en een zolder, die in de XVIIe eeuw als schuilkerkje der
Roomsch-Katholieken heeft gediend.
2. Lange Voorhout 10. Drie gesneden eiken deurtjes (± 1525), afkomstig uit de
vroeger hier staande gebouwen van het Dominicanenklooster.
3. Korte Voorhout, hoek Prinsessegracht. Vroeger woonhuis, voor den griffier
Buysero, gebouwd door Pieter Post, thans gebouw der Eerste Nederlandsche
Levensverzekeringmaatschappij, uitwendig geheel gemoderniseerd, in opdracht van
Prins Frederik, door den architect P.F. Mouton. In een der directeurskamers,
stucplafond, Lodewijk XV en schoorsteen (midden XVII) met schilderstuk, gemerkt:
Terborch 1643, in de andere twee gesneden deuromlijstingen (midden XVII) en
dessus-de-porte (± 1700). In de vergaderzaal, ornamentaal geschilderde zoldering
(midden XVII) en een monumentale schoorsteen (midden XVII) met op marmeren
zuilen gedragen, gesneden houten boezem met door Stortenbeker ± 1875 geschilderde
wapens van provinciën en steden. In een andere benedenzaal, dergelijke schoorsteen
(midden XVII), doch geheel hout en ten deele samengesteld van fragmenten. In een
der bovenvertrekken een eenvoudig schoorsteentje, Lodewijk XVI.
4. Noordeinde 138-140. Vroeger één huis, de voorgevel is gemoderniseerd;
baksteenen achtergevel met eenvoudig versierde middentravee, Lodewijk XIV.
Inwendig: twee stucplafonds, naar ontwerpen van Daniel Marot, in één waarvan het
monogram (F.F.) van François Fagel, den bouwheer van het huis, en twee
stucplafonds, Lodewijk XV. Verschillende onderdeelen uit dit huis zijn overgebracht
naar het

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

155
Paleis van H.M. de Koningin-Moeder, wandtapijten naar het paleis het Lco. Achter
Nr. 140 een tuinkoepel (eigendom van H.M. de Koningin), met interieur, ontworpen
door Marot. Zeer rijk koepelvormig stucplafond, gemodeleerd en geschilderd door
M. Terwesten (1708), rijkbetimmerde wanden, waarin deuren met spiegels en
appliques, en schilderingen van Terwesten, marmeren schoorsteen met spiegel en
schilderstuk in gebeeldhouwde omlijsting.
5. Prinsegracht 6. Vestibule met eiken tochtpui, waarin twee grisailles, stucplafond
en gesneden bank, Lodewijk XIV. Voorkamer met stucplafond, eenvoudigen
schoorsteen met houten boezem, waarin schilderstuk, evenals twee dessus-de-porte
door J.H. Keller. Zaal met eenvoudige betimmering, marmeren schoorsteen met
houten boezem, waarin gesneden spiegellijst, en rijk stucplafond met geschilderd
midden, gemerkt: J.H. Keller 1733, evenals de schilderstukjes boven de deuren.
6. Noordeinde 70. Beneden: kamers met rijke betimmering en schoorsteenen,
Lodewijk XVI. Boven: twee dergelijke kamers, eenvoudiger.
7. Noordeinde 72. Trap met gesneden leuning en een stucplafond, Lodewijk XIV,
op twee oudere balken met gebeeldhouwde draagsteenen (XVII) met wapens.
8. Lange Voorhout 11. Stucplafond, Lodewijk XIV, in trappenhuis. Achterzaal
met stucplafond, Lodewijk XV; voorkamer met schoorsteen, Lodewijk XVI Boven:
eenvoudige schoorsteen, Lodewijk XIV.

h. Musea en particuliere verzamelingen.
1. MAURITSHUIS, Koninklijk Kabinet van schilderijen. Catalogus (1914) door Prof.
Dr. W. Martin.
2. Korte Vijverberg. GEMEENTEMUSEUM. Schilderijen, Delftsch aardewerk, Haagsch
porselein, uurwerken, plaatse-
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lijke oudheden en prenten. Catalogi door A.J. Servaas van Rooyen van de voorwerpen
(1902), de schilderijen (1904) en het Delftsch aardewerk van het legaat-Van der
Burgh (1905). Beknopte Catalogus (1913) door Dr. H.E. van Gelder, met afbeeldingen
in afzonderlijk deeltje.
3. Prinsessegracht. MUSEUM VAN KUNSTNIJVERHEID. Kamer met
zeventiende-eeuwsche inrichting, bouwfragmenten, afgietsels, en eenige voorwerpen
van oude en nieuwe kunstnijverheid.
4. Lange Voorhout 34. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. Handschriften met miniaturen,
incunabelen, boekbanden. Portret van den bibliothecaris Flament door J.J. Eeckhout.
5. Lange Voorhout 34. KONINKLIJK KABINET VAN MUNTEN, PENNINGEN EN GESNEDEN
STEENEN.
6. MUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM. Portretten der families Meerman en
Westreenen, Egyptische, Grieksche en Romeinsche oudheden, middeleeuwsche
kunst, kan en schotel in émail de Limoges, handschriften met miniaturen, en
incunabelen. Gids door Dr. A.W. Byvanck, waarvan in 1912 is verschenen deel I:
Familieportretten, Egyptische en klassieke oudheden.
7. MUSEUM GEVANGENPOORT. Verzameling van voorwerpen, gebruikt bij de
lijfstraffelijke rechtspleging; enkele herinneringen aan beroemde personen, die er
gevangen zijn gehouden, o.a. portretten van Jan en Cornelis de Witt, onderscheidenlijk
door Hanneman en Vollevens.
8. MUSEUM MESDAG. Moderne schilderkunst en kunstnijverheid, oude Oostersche
kunstnijverheid. Catalogus door Ph. Zilcken.
9. HUISARCHIEF VAN H.M. DE KONINGIN. In de kamer van den Directeur: portretten
van Willem I en Anna van Buren, van Maurits (naar Mierevelt), van Koning Willem
III in
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Russisch uniform (door Sterre de Jong) en van Anna Paulowna (door Kruseman,
1830). In de werkkamer: portretten van Willem V en zijnen schoonzoon, den Hertog
van Brunswijk. Belangrijke verzameling miniaturen (XVI-XIX). ORANJEMUSEUM.
10. Prinsegracht 6. Verzameling-Dr. A. Bredius. Schilderijen, gedeeltelijk in bruikleen
in het Mauritshuis
11. Bazarstraat 5. Verzameling-J.A. Frederiks. Messen, vorken en lepels.
12. Laan Copes van Cattenburch 13. Verzameling-H. Ph. Gerritsen. Geteekende en
gegraveerde portretten van Nederlandsche en Vlaamsche schilders.
13. Heerengracht 5. Verzameling-Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en
teekeningen.
14. Koninginnegracht 8. Verzameling-Loudon. Delftsch aardewerk.
15. Prinse Vinkenpark 16. Verzameling-C.W. Lunsingh-Scheurleer. Grieksche en
Romeinsche kunst en kunstnijverheid.
16. Laan van Meerdervoort 53f. Verzameling-Dr. D F. Scheurleer. Oude
muziekinstrumenten, muziekbibliotheek.
17. Prinsessegracht 28. Verzameling-Snouck Hurgronje. Geslepen, gegraveerde en
gestipte glazen.
18. Parkstraat 32-34 Verzameling-Jhr. Mr. Victor de Stuers. Schilderijen, teekeningen
en miniaturen, kunstnijverheid.
19. Parkstraat 87. Verzameling-Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn. Schilderijen,
kunstnijverheid, wapens.
20. Zoutmanstraat 46 a. Verzameling-J.G.A.N. de Vries. Europeesch en Chineesch
porselein.
21. Lange Vijverberg 4. Verzameling-Mr. J.A.H. baron van Zuylen van Nijevelt.
Duitsch porselein.
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Varia.
1. In het VREDESPALEIS zijn aangebracht: vier geschilderde behangsels door Ferdinand
Bol en een geschilderd plafond door G. de Lairesse, afkomstig uit Amsterdam. De
behangsels zijn afkomstig uit een huis aan de Nieuwe Gracht te Utrecht; een vijfde
doek van deze zelfde serie is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
2. Een schoorsteen met schoorsteenstuk: Allegorie op de Gerechtigheid (door J.
Jordaens, 1663), afkomstig uit het voormalig HUIS VAN BEWARING aan de
Prinsegracht, is thans in het Rijksmuseum te Amsterdam (Catalogus 1911, No. 1317a).
3. Een plafondschildering door M. Terwesten, afkomstig uit Middelburg, is thans
aangebracht in het woonhuis Surinamestraat 42.

's-Gravenzande.
Bij graafwerk in 1546 zouden de grondslagen gevonden zijn van een grafelijk
KASTEEL, (vermeld o.a. in 1266), in de nabijheid der voormalige pastorie (thans
boerderij DE PASTORIE), die overblijfsel van dit slot zou zijn. Ook zouden daar toen
ROMEINSCHE OUDHEDEN zijn aangetroffen.
Een oud-Germaansche (?) URN, aldaar gevonden, is in particulier bezit.
Op het RAADHUIS een onbelangrijke schilderij (± 1700): Justitia. Een van hier
afkomstige tryptiek (1555, gemerkt C.S. wellicht Cornelis Swaan): Laatste oordeel,
is in bruikleen in het Rijksmuseum te Amsterdam.
De NED. HERV. KERK (1815) bezit:
Teekening der oude kerk.
Klok, gegoten in 1634 door Willem Wegewaert te 's-Gravenhage.
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In de boerderij DE PASTORIE (zie boven), muurschildering (± 1500), heilige.
Aan den weg naar Naaldwijk, bij de boerderij DIJKERWAAL, rijk ijzeren hek, Lodewijk
XV.

Groot-Ammers.
De NED. HERV. KERK (1857 en 1890) is gebouwd tegen den toren der oude kerk,
rijken baksteenbouw met banden van zandsteen, ± 1500. Zij bezit:
Twee psalmbordjes (XVIII a).
Twee koperen lezenaars (± 1750).
Drie koperen kronen (XVIII a).
Twee zerken (XVII).
Twee gegraveerde zilveren avondmaalbekers (1645).
Bij het veer, gevel (XVII).
Aan het brandspuithuis bij de kerk, luifel (XVIII).

Haastrecht.
Steenen SLUISBRUG (hersteld 1882), met steen, aanwijzende het dijkpeil en aan beide
zijden cartouches (aan de landzijde met 1603, aan de waterzijde met 1704).
Het RAADHUIS (1618, verminkt 1823 en XIXd, gerestaureerd in 1907 door L. Couvée),
heeft een fraaien trapgevel van bak- en bergsteen met sierlijke ankers. Aan den
nieuwen stoep twee oude leeuwen (1618). Aan den achtergevel: groot sieranker. Op
het dak: open klokspitsje. Inwendig: in den kelder, ruimte, overwelfd met vier riblooze
kruiswelven op pijler, en twee getonwelfde cachotten; op den beganen grond, voorhal
en raadzaal; op de verdieping, secretarie en burgemeesters- (oudtijds gijzel-) kamer
met getraliede vensters, oude
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zoldering (XVII), grooten schouw (kap en tegels nieuw), tafel.
In den voorhal enkele plaatselijke oudheden.
De NED. HERV. KERK (Maria Lichtmis), na brand in 1896 herbouwd met behoud der
oude muren en zuilen, is een baksteenbouw, bestaande uit een driebeukig schip met
breed dwarspand (beide oorspronkelijk XV B) en eenen westtoren (onderbouw XIII,
verder XIV, bovendeel nieuw). Het choor, dat eenen omgang had, is niet herbouwd,
zoodat de oostelijke sluitmuur van het schip nieuw is. Ook zijn de zuidelijke
zijbeukmuren grootendeels nieuw; de noordelijke heeft twee geveltjes. Aanbouwen:
tegen noordelijken dwarsarm, portaal met buste; tegen zuidelijken, brandspuithuisje
met gevelsteen en versierde deur, alles Lodewijk XVI. De kerk bezit:
Twee koperen kronen (XVIII a, gerestaureerd).
Twee koperen lezenaars (XVIII a).
Onbelangrijk avondmaalzilver (1838).
Op het kerkhof: zerk (XVII d).
De R.K. KERK (1853) bezit:
Verguld zilveren, gedreven monstrans (XVII b, gewijzigd ± 1750).
Houten Madonnabeeldje (XV) en twee houten bustes (XVIII); Jezus en Maria.
Schilderij (XVIII A): Pastoor Vechel aan een sterfbed.
Kleine en groote koperen kroon (± 1700), de laatste volgens overlevering afkomstig
uit de St. Bavo te Haarlem.
Acht zilveren kandelaars (twee XVII B, twee ± 1688, vier Lodewijk XVI).
Twee koperen wandluchters (XVIII a).
Gouden sluitklampjes, Lodewijk XV, aan een boekband.
Opmerkelijke gevels, de meeste geschonden, hebben de huizen, genummerd: 35, 38,
44, 55 en 82 (alle XVII), de
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drie laatste met sierankers, B 168 (± 1750) en 249 (XVIII A), met versierde deur en
omlijsting.
Een deur, Lodewijk XVI en tuinvazen (XVIII c) bij het huis 87.
Gevelsteenen aan de huizen: 49 (1622) en 165 (± 1740); ankers aan de huizen 49
(1622), B 173 en 20 (beide XVII) en B 97 (XVIII).

Beneden-Haastrecht.
Boerderij C 8, anker (XVII d); aan C 16, gevelsteen (XVIII A).

Boven-Haastrecht.
Boerderij THEODORUSHOEVE met gevel van 1658 en, vóór GANSENBURGH, hekposten
met ganzen (± 1700).

Hagestein.
De NED. HERV. KERK (1829) staat tegen den ouden, baksteenen toren (XIII, verhoogd
XV), die boven den ingang een driehoekigen latei met onherkenbare voorstelling
heeft en inwendig een gemetseld tongewelf. De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont (± 1400) als voet van den preekstoel (XVII d).
Gegraveerde, zilveren avondmaalbeker (XVII).
Klok, gegoten in 1444 door Steven Butendiic.

Hardingsveld.
Beneden-Hardingsveld.
Hardsteenen GRENSPAAL (Lodewijk XV), op den weg naar Giesendam.
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De NED. HERV. KERK (1698, later vernieuwd) heeft eenen baksteenen toren (1598)
met klassiek portaal. Zij bezit:
Afbeelding der oude kapel (afgebroken in 1698).
Twee klokken: de eene ± 1800; de andere hergoten 1904, met het oude opschrift,
volgens hetwelk de oude klok in 1558 was gegoten door Pieter van den Ghein.

Boven-Hardingsveld.
De NED. HERV. KERK (1861) bezit:
Afbeelding (1898) der oude kerk.
Opschriftbord (± 1613).
Marmeren tombe met buste van Pompeius de Roovere (± 1723).
Klok, gegegoten ± 1450 door Steven (vermoedelijk Butendiic), volgens
overlevering in 1861 gekocht te Amsterdam.

Hazerswoude.
Scherven van ROMEINSCH AARDEWERK, gevonden bij de hofstede Rijnenburg, zijn
thans in het Rijksmuseum van oudheden te Leiden.
De NED. HERV. KERK (H. Aartsengel Michaël) is een baksteenbouw (vernieuwd
1646), bestaande uit een 5/10 gesloten choor, een eenbeukig schip, overdekt door
een laag houten tongewelf met steekkappen voor de vensters, en eenen toren (1646)
met wapen boven den ingang. De kerk bezit:
Twee koperen lezenaars en een doopbekkenhouder (± 1750).
Eenvoudige heerenbank (1664).
Zerken (o.a. ± 1665 en ± 1669).
Tekstbord (± 1700) met schildering: Mozes.
Avondmaalzilver: twee gegraveerde bekers (± 1700) en een gedreven schotel
(1749).
Twee klokken, onderscheidenlijk gegoten te Utrecht in 1451, en, in 1668, door
Claude Fremy.
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De ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK bezit:
Verguld zilveren, gedreven ciborie (XVIII A).
Gedreven zilveren blad (XVII) met twee ampullen (XVIII).
Zilveren wierookvat (XVIII B) met ouder deksel (XVII).
Drie koperen kroontjes (XVIII a).
Moderne choorkap met geborduurde orfrois en schild (XVI A).
Eenvoudig schoudervelum (XVIII).
In het dorp verschillende eenvoudige gevels (XVII).
Aan den straatweg naar Leiden: hofstede WELGELEGEN (XVII A). Anker.
Aan den straatweg naar Alfen, twee hekposten met leeuwen (XVII).

Heenvliet.
Op den weg naar Geervliet: TOLHEK met gemetselde posten met wapens (± 1756).
Het RAADHUIS heeft een verknoeiden gevel met wapenbord boven de deur en
inwendig: lange smalle zaal, thans in vertrekken verdeeld, met laat-gothische
zoldering, en kamer van het polderbestuur, waarin marmeren schoorsteenmantel (±
1725) met Lodewijk-XV-spiegel, eenvoudig stucplafond en goudlederen behangsel,
Lodewijk XV. Eenige haakbussen, boeien voor lijf en handen, kettingen.
De NED. HERV. KERK (H. Martinus), overblijfsel (vermoedelijk alleen het choor) van
eene baksteenen kruiskerk (XV B), bestaat thans uit een eenbeukig schip met 5/10
oostelijke sluiting en aan den noordkant aangebouwde sacristie (thans
consistoriekamer) en latere bergplaats. Westgevel in 1824 en zuidmuur grootendeels
nieuw bemetseld. De kerk is gedekt met een houten tongewelf. In de sacristie,
toegankelijk uit de kerk door laat-gothisch poortje, eene piscina. Onder de
choorsluiting grafkelder. De kerk bezit:
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Eiken preekstoel (± 1600) met intarsia, waaraan koperen lezenaar en voor doopbekken
ingerichten zandlooperarm (beide ± 1700).
Eenvoudig doophek met koperen bogen (XVII a) en lezenaar (± 1700).
Vier eiken banken (XVII).
Fraai tekstbord (1599) met wapens (dezelfde komen voor aan den preekstoel).
Zerken (o.a. 1643 en 1775).
Koperen kroon (XVII d).
Avondmaaltafel: beschilderd blad (1599) op later onderstel (± 1700).
Groote kast (1587) met ijzerbeslag.
Zilveren, gegraveerde avondmaalbeker (1661).
Geldkist (1587) met ijzerbeslag.
Twee klokken, de eene, rijk versierd, gegoten in 1543 door Petrus van den Ghein,
de andere gegoten in 1634 door Cornelis Ouwerogge te Rotterdam.
Uurwerk (1614) door Jan Thomas van den Brant.
Van het KASTEEL RAVESTEIJN staat nog de ruïne van eenen donjon (XIII A), rechthoek
(inwendig ± 6.10 × 9.50 M.) met vier ronde hoektorens, waarvan een gesloopt,
omgeven door gracht. In een der torens een gemetselde wenteltrap, in een anderen,
gevangenis met koepelgewelf en steen (laat-gothisch basement) met ketting. In de
begane-grond-verdieping sporen van een gemetseld tongewelf. In de muren, gleuven
voor een houten ankering en, op de verdieping, gangen. Overblijfselen van vensters
met ijzeren tralies en van een ingang met sleuven voor valdeur.
Het HUIS DE OLIPHANT (1592) heeft een gemoderniseerden voorgevel, zijgevel met
twee toppen en eenen traptoren met gevelsteen.
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Huis van den ambachtsheer van Heenvliet, 1627 gebouwd ter plaatse van het SLOT
WEILENSTEIJN. Gevelsteen met vers van P. Scriverius, herinnerend aan bezoek van
Maria de Medicis en Amalia van Solms in 1636. Gemetselde hekposten met vazen,
Lodewijk XIV. Inwendig: stucwerk, schoorsteen en goudleder, Lodewijk XIV.
Laat-zeventiende-eeuwsche geveltjes aan de huizen Nrs 30, 43 en 44.
Tegeltableau (XVIII) in het huis Nr 17.
MOLEN (1743).

Heerjansdam.
Aan de DEVELSLUIS steenen met onleesbaar opschrift en: 1741.
De NED. HERV. KERK is een baksteenbouw (XV d), bestaande uit een 3/6 gesloten
choor, een breeder en hooger eenbeukig schip, en eenen westtoren. Schip en choor
zijn met houten tonwelven gedekt. De kerk bezit:
Eiken preekstoel met koperen lezenaar (beide XVII c).
Heerenbank (XVII B).
Tekstbord (XVII, overgeschilderd 1907).
Twee gegraveerde zilveren avondmaalbekers (1695).
Twee klokken: onderscheidenlijk gegoten in 1766 door Johannes Specht te
Rotterdam, en in 1772 door Alexius Petit en Zoon.
Jaartallen komen voor in de gevels der huizen Nr. 74 (1751), 86 (1756), 85 (1773),
hoeve naast de boerderij BIJ VERWONDERING (1784) A 33 (1790) en A 94 (1793).
Het huis D 16 heeft eenen tuitgevel (± 1700); A 102 een schouw, Lodewijk XIV,
de boerderij BIJ VERWONDERING hekposten met leeuwen (XVIII A).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

166
Ankers aan de huizen Nrs. D 10, B 71, B 173 (alle XVII), A 94 en A 207 (XVIII).

Heikop en Boeikop.
De NED. HERV. KERK is een baksteenbouw, bestaande uit een thans rechthoekig
gesloten (de oude sluiting is afgebroken) choor (± 1450), en een schip van 1794. De
oude toren is afgebroken. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII b).
Achterschot van een bank (XVII b) en heerenbank (± 1700).
Twee tekstborden (1639).
Zerken (o.a. van 15 50, 1565 en 1612).
Zilveren doopbekken (1806).
Klok, gegoten door C. en J. Seest te Amsterdam.
Op het KERKHOF, twee tuinvazen, Lodewijk XV.
Het huis gemerkt Nr. 74 heeft 1603 in de ankers, een daarbij gelegen hoeve 1605.
De hoeve gemerkt Nr. 23 heeft eenen gevel (XVII b) met ankers en topleeuw.
Het huis gemerkt Nr. 107 heeft eenen gevel (± 1650) met ankers, Nr. 54 eenen
gevel van 1769.
Aan verschillende andere gevels, versierde ankers.

Heinenoord.
Godschalksoord.
van 1718.
Huis met gevelsteen (1609).

MOLEN

Heinenoord.
De NED. HERV. KERK is een baksteengebouw, bestaande uit 3/6 gesloten choor, thans
consistoriekamer, een hooger
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en breeder eenbeukig schip (beide XV A, het choor nieuw beleid in 1634, het schip
eenigszins verbouwd in 1836) en eenen westtoren (XV A, westmuur vernieuwd 1841)
met later toegevoegde beeren en spits van 1772. Schip en choor zijn met houten
tonwelven gedekt, de toren heeft een gemetseld tongewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII A).
Eenvoudig doophek (XVII A).
Drie koperen kronen en zes blakers (XVII).
Gesneden bank (XVII b), twee eenvoudige banken (XVII d), heerenbank (XVII
d) met wapen (XVIII).
Opschriftbord (XVII d).
Orgel (1805).
Zerken onder de banken, waarbij, volgens mededeeling, van Dirk van Polanen
(1406?, voorts van 1659 en 16...) en, op het kerkhof, vier zerken (XVII).
Klok, gegoten in 1694.
LEEUWENBURG (1762). Gevelsteen, ankers, ijzeren schoorsteenbekroning met
windvaan, inrijhek, tuinvaas (afkomstig van hekpost).
Eene boerderij is van 1769.
In het huis C 179 kamerbetimmering en schoorsteenmantel, Lodewijk XIV.
HUIS

Voor het HUIS MIDDELLEEUWENSTEIN, hardsteenen hekposten, Lodewijk XVI, met
oudere leeuwen.

Hekelingen.
De NED. HERV. KERK (1851) bezit:
Twee zilveren bekers (1756).
Klok, gegoten in 1385 door Jan.
Het huis Nr. 27 heeft eenen gevelsteen (1721) en eenvoudige ankers.
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Hekendorp.
Hardsteenen GERECHTSPAAL (XVII d), bekroond met Justitiabeeld.
Aan den weg langs den IJsel, hardsteenen GRENSPAAL (XVIII A).
De huizen Nr. 46 en 86 hebben oude gevels (XVII a en ± 1650) met metselmozaiek
in de boogtrommels.
In het huis Nr. 80: oude bedstede, een tegeltableau (1640) met meer dan
levensgroote figuren en een kleiner (XVII d).
Twee huizen, Nr. 56 en een aan het einde van het dorp, hebben versierde ankers
(XVII d).

Hellevoetsluis.
Aan de oude VESTINGWERKEN, aangelegd ± 1650, verbeterd 1698, herinneren twee
met wapens versierde steenen, de eene met: 1699.
Aan de in 1802 door Jan Blanken gebouwde SLUIS, twee versierde steenen.
Het RIJKSMAGAZIJN heeft een eenvoudigen gevel (± 1687), een rijk gesneden portiek
en twee schoorsteenboezems, waarvan een met schilderstuk (alles XVII d).
De NED. HERV. KERK (1661) is een zaal met gemoderniseerd houten tongewelf (met
ijzerversterkingen) en toren op den voorgevel. Zij bezit:
Preekstoel en twee koperen lezenaars (alles ± 1661).
Eiken muurbanken (XVII d).
Orgel (1818).
Vier gegraveerde zilveren avondmaalbekers (twee XVII c en twee van 1787) en
twee gladde (1648).
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Klok, gegoten in 1687 door Claudy Fremy te Amsterdam.
De R.K. KERK bezit een gedreven, verguld zilveren kelk (1830) door J.P.A.
Verschuylen te Antwerpen.
Het huis A 23 heeft eenen gevel (XVIII a) met ankers, A 27 eenen gevel van ± 1750.
Aan den zijgevel van het huis D 1, ankers (XVII).
Een uit deze gemeente afkomstig tegeltableau is in het museum te Rotterdam.

Hendrik-Ido-Ambacht.
Aan de SLUIS aan den Oostendam: steen met wapens en sluitsteen, beide met: 1636.
De NED. HERV. KERK is een baksteenbouw (gerestaureerd XIX d), bestaande uit een
driezijdig gesloten choor, een eenbeukig schip (beide XV d, het schip in de westelijke
traveeën verbreed XIX) en eenen westtoren (XIV b, bovendeel XV d). Aanbouwen:
consistoriekamer (1872) en portaal (XIX), waarin wapensteen (XVIII) met: 1331,
het z.g. stichtingsjaar der kerk. Choor en schip gedekt met houten tonwelven (XV
d), in den toren aanzetten van een kruisgewelf op ribben. In den oostelijken wand
der choorsluiting, uitwendig, een nisje, geflankeerd door twee kruisen. Op het choor:
gesmeed ijzeren kruis (XV d). De kerk bezit:
Rijken eiken preekstoel (1669) met eenvoudigen koperen lezenaar en
doopbekkenhouder (beide XVII).
Heerenbank (XVIII).
Zerken (XVII) en XVIII), waarvan eenige in het choor tegen den wand gesteld
(o.a. 1636, 1665 en 1712).
Gebrandschilderd glas in drie vensters (1668 en 1669, gerestaureerd XIX d).
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Klok, gegoten in 1707 door Quirin de Visser te Rotterdam, blijkens opschrift
afkomstig van de English episcopal church aldaar.
Uurwerk (XVII).
De huizen A 159 en A 149 hebben gedateerde gevels (1743 en 1777).
Aan de steenbakkerij, steen met: 1780.

Herkingen.
SLUIS van 1778.
VISCHBANK (XVIIA): houten dak op hardsteenen zuilen.
De NED. HERV. KERK (H. Cornelius) is een baksteenbouw (1788), bestaande uit zaal
met toren. Zij bezit:
Preekstoel met koperen zandlooperhouder, lezenaar en tweelichtsluchters (alles
± 1788).
Koperen voorlezerslezenaar (1788) met tweelichtsluchter.
Twee koperen kroontjes, Lodewijk XV, en zes kaarsstandaards op houten leeuwtjes.
Opschriftbord (XVIII), met trekletters door J.H. Smit, overgeschilderd in 1894.
Credobord (1790) door J.H. Smit, overgeschilderd in 1860.
Tekstbord (1789) door G. Diepenhorst.
Twee eenvoudige psalmbordjes (XVIII d).
Twee gegraveerde zilveren bekers (1711).
Klok, gegoten in 1788 door Gerrit Bakker te Rotterdam.
Bij Herkingen, hofstede met hekpalen (1799).

Heukelom.
Heukelom.
Aan den zuidwestkant overblijfselen der OMMURING.
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Het RAADHUIS heeft een geheel gemoderniseerden gevel met wapensteen. In den
zijgevel ankers (XVII a). Het bevat een schilderij (XVII): ruiterkamp, in den trant
van J. van Huchtenburgh, en een gegraveerd zilveren beker (1780).
De NED. HERV. KERK (H. Maagd), is in 1699 gedeeltelijk verbouwd, in 1728
herbouwd en in 1886 hersteld. De toren is in 1829 afgebroken. Van de oude kerk
(XV A) staan het 5/10 gesloten choor en het dwarspand, beide van groote baksteenen,
waartegen ten westen een lagere, 5/10 gesloten aanbouw (1728), waarop torentje.
Inwendig geheel gemoderniseerd. De kerk bezit:
Fragment van een hardsteenen doopvont (XIV).
Preekstoel (XVII B).
Heerenbank (± 1700).
Een groote en twee kleine koperen kronen (XVII).
Koperen voorlezerslezenaar (XVII).
Grafzerk (1616).
Orgel (1779) door Gideon Thomas Bots.
Twee zilveren avondmaalbekers (1689) en twee tinnen blaadjes, Lodewijk XV.
Klok, gegoten te Mechelen in 1518 door Pieter Waghenens.
Uurwerk (1791).
Het huis A 138 heeft een gevel (XVII a) met gevelsteen en ankers.
In het huis A 120, gevelsteen (XVI B).
Huis met jaartalankers (1726).
Ten oosten der stad, het KASTEEL HEUKELOM: toren (herbouwd na verwoesting
in 1353) van groote baksteen met latere bekroning (1734) en twee aangebouwde
vleugels (1734). Hekposten met leeuwen en gesmeed ijzeren hek (1739), ophaalbrug.

Spijk.
De NED. HERV. KERK, hersteld in 1838, is een baksteen-
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bouw, bestaande uit een 3/8 gesloten choor (XIV), een driebeulig schip (XV c) en
eenen westtoren met gedichte toegangen in noord- en zuidwand en latere spits,
afgewaaid in 1912. De zijbeukwanden bestaan uit een rij geveltjes. Inwendig: zuilen
en houten tongewelven, open kappen in de zijbeuken. De kerk bezit:
Eenige zerken (o.a van 1633 en 1747).
Avondmaalzilver (± 1725) met gegraveerde wapens: twee bekers, twee borden,
twee ovale schotels en twee bussen.
Klok, gegoten in 1618 door Hendricus Meurs.
Huis (1760) met wapensteen (1760).
Boerderij met oude ankers (XVIII).

Hillegersberg.
Aan het RAADHUIS gevelsteen (1752) en, op het torentje, windvaan: H. Hildegardis.
In een bij het raadhuis aangetrokken woonhuis met gesneden deurkalf, Lodewijk
XV, een kamer met goudlederen behang (XVIII), schoorsteenstuk: dorpsgezicht met
Justitia, gemerkt: J. van Waning 1777. Beschilderde collectebus (XVII d).
De NED. HERV. KERK (H. Willebrordus en H. Hildegardis) op den toren na in 1426
verwoest en daarna herbouwd, bestaat uit een driebeukig schip (XV) met ingebouwden
westtoren (XIV), met latere beeren tegen den westgevel en 3/6 gesloten choor (XV,
sluiting in 1856 vernieuwd). Op het dak open dakruiter (XVII). Inwendig: zuilen en
houten tonwelven; in den toren gemetseld rondbogig tongewelf. In den oostelijken
torenwand, gedichte vensters, die bewijzen, dat het oorspronkelijk kerkje lager was
dan het tegenwoordige. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (± 1630) met koperen lezenaar en twee tweelichts-armluchters
(midden XVIII).
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Koperen voorlezerslezenaar en twee kandelaars (midden XVIII).
Zes rijke koperen kronen (XVII).
Orgel (1830).
Bank en beschot (XVII b).
Tien-gebodenbord (XVII).
Op den oostelijken torenwand, met snijwerk versierde wijzerplaat (± 1750).
Zerk (1820).
De twee oude klokken der kerk, onderscheidelijk gegoten in 1597 door Cornelius
Ammeroy, en in 1613 door Joannes de Trier, zijn in 1909 versmolten. Op den
klokkenstoel ingesneden jaartallen: 1745 en 1794.
Om het KERKHOF een in 1626 gebouwde muur, waarin gesmeed ijzeren hek,
Lodewijk XV, tusschen posten met vazen (1761).
Op het kerkhof, ruïne van het SLOT HILLEGERSBERG (XIII), verwoest in 1426.
Rechthoek van ruim 11 M. in het vierkant, met sporen van rondbogige tongewelven
en fragment van eenen traptoren.
In een huis naast den JARDIN DE PLAISANCE, gevelsteen (1729).

Hillegom.
Eenige GERMAANSCHE OUDHEDEN, in deze gemeente gevonden, berusten in het
Rijksmuseum van oudheden te te Leiden.
Op het dorpsplein, bergsteenen POMP (1740).
De NED. HERV. KERK (H. Martinus), vermeld in 1484, op den toren na verwoest in
1575, waarna herbouw, van het choor in 1606 en van het schip XVII B. Kerk en
toren in 1898 uitwendig opgeknapt. De kerk, uitwendig gepleisterd, bestaat uit een
eenbeukig schip (XVII B), waarvan het westelijk deel is afge-
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schoten en als consistoriekamer in gebruik, een 5/10 gesloten choor (1606) en eenen
westtoren (XV B, spits XVII). Inwendig: houten tonwelven; in den toren gemetseld
kruisribbengewelf. De kerk bezit:
Klein orgel met gezangbordjes (XVIII a).
Zeven eenvoudige banken (XVII d), waarvan een met snijwerk.
Bolpoottafel (XVII) in de consistoriekamer.
Verschillende grafzerken (o.a. uit 1644, 1656, 1675, 1720, 1756, 1768 en 1786).
Wandnisje met urn voor H. Gogel († 1811).
Gesneden rouwbord (1679), twee geschilderde rouwborden (1756 en 1784) en
twee uit 1830 en 1832.
Tien-gebodenbord (1620).
Klok, gegoten in 1540 te Enkhuizen door Everhardus Splinter, met jachtfries,
Het woonhuis Nr. 120 heeft eenen topgevel (midden XVII) met rijk anker en twee
later ingemetselde steentjes met: anno 1794.

Hof van Delft.
Het Woud.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw, bestaande uit eenen ombouwden
westtoren (XIV), een eenbeukig schip (midden XV) met gedichte toegangen in de
beide zijwanden, en een tot de onderdorpels der vensters afgebroken, 3/8 gesloten
choor. Inwendig: houten tonwelf. Het choor was, blijkens moeten op den oostwand
van het schip, lager dan het schip en met een houten tonwelf gedekt. Tegen den
westwand der kerk een knekelbak, tegen den noordwand, bij den toren, sporen van
een vroeger daar aanwezige, uitgebouwde kapel. De kerk bezit:
Eenvoudige koperen lezenaar, zandlooper en doopbekkenarm (alles ± 1700).
Kleine eiken bank (± 1650).
Spreukbord (XVII).
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Tien-gebodenbord (1599).
Zerk (1505).
Klok, gegoten in 1516 door Henricus de Boerch.
Aan de Schie een kruithuis (1660) met poort, waarboven beeldhouwwerk. Gevel met
festoen, op het dak versierde schoorsteen.
Het huis I. 6 heeft eenen ouden gevel (XVII).
In de SCHOOL tegenover de kerk, opschriftsteen (1778).

Hoog-Blokland.
De NED. HERV. KERK, modern gebouw, bezit:
Preekstoel (XVIII b) met koperen lezenaar, Lodewijk XV, en doopbekkenhouder.
Koperen kroon (XVII d).
Zerken (o.a. uit 1534?, 1610, 1630 en 1651, deze laatste buiten de kerk).
Avondmaalzilver: twee gegraveerde bekers (1699) en een gedreven schotel (1705).
Klok, gegoten in 1765 door Pieter 9 eest.
Het huis Nr. 39 heeft een ouden gevel met gesneden deurkozijn (XVII d)
In het huis Nr. 94 een met snijwerk versierde schoorsteenboezem (XVII d), en
twee steenen schoorsteenposten (XVII).

Hoogvliet.
De NED. HERV. KERK van deze, kerkelijk in 1656 van Poortugaal gescheiden,
gemeente, is een eenvoudige baksteenbouw, bestaande uit een eenbeukig, rechthoekig
schip (1658-1660) en een omstreeks 1840 vernieuwden toren.
In den westgevel steen met: 1653. De kerk bezit:
Preekstoel (1659) met koperen lezenaar (XVIII d).
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Koperen voorlezerslezenaar, Lodewijk XVI (1795).
Een groote en twee kleine koperen kronen (XVIII a).
Twee eenvoudige opschriftborden (1663).
Klok, gegoten in 1662.
Het huis A 82 heeft eenige ankers (1787).
De huizen A 94 en A 75 hebben memoriesteenen der eerste-steenlegging,
onderscheidenlijk van 1805 en 1810.

Hoornaar.
Volgens overlevering zou hier reeds in de zevende eeuw een kerk zijn gesticht. De
tegenwoordige NED. HERV. KERK bestaat uit een eenbeukig schip (midden XV), van
baksteen, met toepassing van tuf en reuzenmoppen, blijkbaar afkomstig van een
oudere kerk, een 5/8 gesloten baksteenen choor (midden XV, grootendeels vernieuwd
omstreeks 1842) en eenen half-ingebouwden westtoren, uitwendig nieuw bekleed
(XVII) en met portiek uit dien tijd. Inwendig: houten tongewelf in het schip. De kerk
bezit:
Met snijwerk versierden preekstoel (1736).
Vier koperen kronen (XVII, een gemerkt: 1649).
Verschillende zerken (o.a. XVI, 1604, 1618 en 1650).
Klok, gegoten in 1840.
Op het pad naar het kerhof, eenige fragmenten van zerken (XVII).
Het huis Nr. 97 heeft in een boogtrommel metselmozaiek (XVII A).
De huizen Nr. 103 en Nr. 97 hebben oude ankers (onderscheidenlijk XVII en
1788).

IJselmonde.
De NED. HERV. KERK (H. Maria Visitatie?), in 1462 tot parochiekerk verheven, is
een baksteenbouw (XV B), be-
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staande uit een driebeukig schip met gedichten ingang aan den zuidkant, een 5/10
gesloten, hooger choor, en een later ingebouwden westtoren, van onderen in 1780
nieuw bemetseld. Op het choor gesmeed ijzeren kruis met schip, op den toren
windvaan met wapen. Inwendig: zuilen en houten tonwelven in schip en choor; in
den toren gemetseld kruisribbengewelf. De kerk bezit:
Gesneden preekstoel (1617) met koperen lezenaar (± 1700).
Twee tekstborden (1618 en 1619, onderscheidenlijk overschilderd in 1854 en
1786).
Predikantenlijst met vers in trekletters door Js. de Ridder (± 1786).
Gesneden eiken heerenbank (XVII d).
Grafzerk (1615).
Klok, gegoten in 1515 door Medardus Waghenens.
Avondmaalzilver: twee gegraveerde bekers (1651), en dito schotel, twee dito
borden (± 1700), twee kannen (± 1805) en twee collectebussen ((± 1845).
Bij den ingang twee memoriesteenen (1618 en 1707).
Aan de HERBERG een uithangbord (XVIII).

Kapelle aan den IJsel.
Van de NED. HERV. KERK is, nadat de oude kerk in 1574 was verbrand, blijkens
opschriftsteen in haren zuidwand, het schip in 1592 gebouwd. In 1655 is daarbij een
5/10 gesloten choor opgetrokken, en in 1805, blijkens opschrift, de westtoren. De
kerk bezit:
Tien-gebodenbord (1650).
Klok, gegoten te Gouda in 1607 door Willem Wegewart.
Aan de HERBERG, 's-Gravenweg C 2, een gevelsteen (1735).
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Katwijk.
In 1860 is te Katwijk aan den Rijn een gekuipte houten, Romeinsche (?) PUT ontdekt
en zijn verschillende VOORWERPEN VAN ROMEINSCHE EN FRANKISCHE HERKOMST
gevonden in been, aardewerk, glas, brons en ijzer - alles thans in 's-Rijksmuseum
van oudheden te Leiden.
Even buiten Katwijk aan den Rijn zijn in 1906, in een FRANKISCH GRAFVELD,
geraamten gevonden met schoenen, kralen, urnen en ijzerwerk. Daaronder sporen
van een Romeinsche nederzetting.
In de XVIo en XVIIo eeuw kwamen bij lagen waterstand bij Katwijk aan Zee
herhaaldelijk de grondslagen bloot van het ROMEINSCHE KASTEEL BRITTENBURG.
Van de daarin gevonden voorwerpen bezit het museum te Leiden een gouden
halssieraad, eenige voorwerpen van terra-sigillata en een munt van Hadrianus, terwijl
steenen met een opschrift, waarin sprake is van Septimius Severus, thans zijn
ingemetseld in de hal van het kasteel Duivenvoorde bij Voorschoten.

Katwijk aan den Rijn.
De NED. HERV. KERK (H. Joannes de Dooper), in 1378 tot parochiekerk verheven, is
een baksteenbouw, bestaande uit een van reuzenmoppen opgetrokken toren (1378),
met ingangen aan noord- en zuidzijde, een schip van drie even hooge beuken, blijkbaar
ontstaan, doordien bij het oorspronkelijk eenbeukige schip (XIV a) later zijbeuken
zijn aangebouwd (XV d), en een later aangebouwd, hooger, rechthoekig gesloten
choor (XV d) met zijbeuk aan den noordkant. Tegen den westgevel der zuidelijke
zijbeuk is een 5/8 gesloten kapel (± 1500) uitgebouwd met gemetseld stergewelf; de
westgevel der noordelijke zijbeuk vertoont een thans dichtgemaakten, breeden,
rondbogig gedekten doorgang, vermoedelijk bedoeld
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als verbinding met een tweede, daar uit te bouwen kapel. In den noord- en den
zuidwand der kerk zijn oude ingangen, de eerste thans gedicht. Tegen den zuidkant
der kerk is een laag vertrek aangebouwd met gemetseld kruisribbengewelf (XVI),
tegen den sluitingswand der zijbeuk van het choor een evenzoo gewelfde kapel (XVI).
Bij schip en choor is elk der beuken gedekt met een eigen zadeldak. Inwendig: pijlers
en houten tongewelven (XVI), waarvan dat in het middenschip omstreeks 1892
vernieuwd is.
Tegen den oostelijken torenwand, een op hardsteenen zuilen met marmeren
basementen en kapiteelen gedragen orgeltribune met rijk stucplafond onder den vloer
daarvan (1763). Op den sluitingswand van het choor, muurschildering (XVI a): H.
Christophorus. Ornamentale schilderingen, gevonden op den zuidwand en een der
pijlers van het choor, zijn overgewit, eveneens geschilderde teksten op de pijlers in
het schip, op een enkele na (vermoedelijk XVII A), die echter sterk is overgeschilderd.
De kerk bezit:
Onbelangrijken preekstoel (XVII B).
Orgel (1763, vernieuwd 1844).
Heerenbank (XVII) met gesneden wapen (XVI).
Laat-gothische, koperen kroon (XVI a).
Graftombe (1663), door Rombout Verhulst, voor Willem de Lyere en Maria van
Reygersberg, met hunne liggende beelden, en, achter de tombe, tafels met beider
wapens en kwartieren. Vóór de tombe, toegang tot het graf der Van Wassenaars met:
1634.
Priesterzerk (1506) en verschillende andere zerken (o.a. 1522 en 1736).
Drie tekstborden (1600, 1608 een 1609).
Twee klokken, de eene gegoten in 1598 te Deventer door Willem Wegewaert, de
andere in 1786.
Twee zandsteenen wapen-leeuwen (1758), afkomstig van het voormalig tolhek
aan den weg naar Rijnsburg.
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De moderne R.K. KERK bezit:
Groot altaarstuk (XVIII), de Graflegging, vermoedelijk copie naar Rubens.
Zijden antependium en choorkap (XVIII), de laatste met ouder borduurwerk.
Het hoofdgebouw van het R.K. GYMNASIUM der Paters Jezuieten is een in 1722 door
Jacobus Johannes van Wassenaer gesticht landhuis, ter plaatse van het in 1343
vermelde KASTEEL 'T ZANT, dat reeds in de zeventiende eeuw eene ruïne was. Inrijhek
met wapens (XVII). In den achtergevel, herinneringssteen van den herbouw. Inwendig:
zaal met goudlederen behang, stucplafond en witjes, Lodewijk XV. In het trappenhuis,
stucwerk, Lodewijk XV. Op een der bovenkamers, schoorstuk (± 1700): Mozes slaat
water uit de rots. Twee uit dit huis afkomstige bustes van gebakken aarde
(vermoedelijk van Willem van Lyere en zijne vrouw), door Rombout Verhulst, zijn
thans in Nederlandsch Museum te Amsterdam. Het gymnasium bezit:
Verguld zilveren, gedreven kelk (1698) met medaillons door Anton le Pies.
Gedreven zilveren ciborie (± 1780).
Verguld zilveren monstrans (XVII d).
Een kazuifel van moderne stof met oud borduurwerk (± 1600), sterk gerestaureerd.
Twee dito dalmatieken met borduurwerk (XVI B).
Modern altaarkleed met borduurwerk (XVI A).
Wit kazuifel met borduurwerk (XVIII) en ouder schild.
Choorkap met goudborduurwerk en schild in Nadelmalerei (XVIII a).
Vier basreliefs in gebakken aarde: de vier Evangelisten. Drie hiervan gemerkt:
W.H.v.d. Wal 1764.
Het huis Voorstraat, Veereinde, Nr. 136 heeft eenen trapgevel (XVII c).
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In het huis Voorstraat, Moleneinde, Nr. 135 eenvoudige deuromlijsting (XVIII b).
Versierde ankers (XVII) aan de huizen Kerkstraat Nr. 257 en 256.
Aan de voormalige DORPSSCHOOL, Kerkhof Nr. 252, gevelsteen (1804), met
trekletters door Verloop.
Aan den KORENMOLEN, gevelsteen (1740).

Katwijk aan Zee.
De voormalige NED. HERV. KERK (H. Andreas) dient thans als bergplaats voor de
reederij. Deze in 1572 verwoeste, in 1574 herbouwde kerk, is vergroot en verbouwd
in 1694 en 1709. Zij bestaat uit een tweebeukig schip zonder choor, en een ten deele
ingebouwden westtoren, welks spits in 1857 is vervangen door een achtkanten koepel
met balustrade er omheen. Het gebouw is uitwendig geheel gepleisterd, in de vensters
zijn ramen van omstreeks 1830, de daken zijn in 1912 gewijzigd. Inwendig zijn de
zuilen, op een enkele na, weggebroken, en galerijen ingebouwd bij de inrichting tot
bergplaats.
De tegenwoordige, moderne, Ned. Hervormde kerk bezit een uit de oude kerk
afkomstige klok, gegoten te Deventer in 1594 door Willem Wegewaert.
Op het kerkhof, steen (1791) met de namen der kerkmeesters.
In het moderne gebouw van het in 1481 gestichte H.-GEESTHUIS een gevelsteen
(1718) en fragment van gebrandschilderd glas (XVII?). Inwendig: een eenvoudige
kast (1627), twee gegraveerde zilveren bekers (XVII d) en een verluchte ordonnantie
(1738) op perkament
In den gevel (1903) van het WEESHUIS, twee wapensteenen (1687) en een opschiftsteen
(1618), afkomstig van het vroegere gebouw.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

182
Vuurtoren (1603, hersteld in 1901) met gevelsteen,

Kedichem.
Kedichem.
De NED. HERV. KERK (1867), is gebouwd tegen den baksteenen toren (XV A) der
oude kerk, waarin een gemetseld kruisgewelf op ribben. De kerk bezit:
Koperen lezenaar en doopbekkenhouder (± 1750).
Drie tinnen avondmaalschotels en vier kannen (XVIII d), gemerkt: A.J. Vos.
Klok, gegoten in 1625 door Peter van Trier.
Oud uurwerk.
Het huis B 80 draagt ankers, die het jaartal 1667 vormen.

Oosterwijk.
De NED. HERV. KERK (1872) bezit:
Preekstoel (XVII d) met koperen lezenaar (XVIII A).
Koperen voorlezerslezenaar (XVII A).
Twee koperen kronen en twee losse armen van kronen (XVIII A).
De pastorie der Ned. Hervormde gemeente is een overblijfsel van het in 1479 door
brand geteisterde kasteel OOSTERWIJK. De noord- en westmuren zijn van groot
formaat baksteen. Inwendig: met ribloos kruisgewelf overdekte kelder en, in de
keuken, eiken schoorsteenboezem (XVII). In den tuin, overblijfselen der grondslagen
van het oude gebouw, waarvan eene afbeelding (1640) in de pastorie wordt bewaard.

Ketel.
De NED. HERV. KERK (H. Jacobus) is een baksteenbouw, bestaande uit een tweebeukig
schip (XVI a), thans ten oosten met een rechten muur gesloten, en eenen westtoren
(XV A),
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met later verhoogden ingang, en in 1910 gedeeltelijk nieuw bemetseld. Het choor,
dat blijkens de nog aanwezige fundamenten de beide beuken afsloot, is afgebroken.
Inwendig: pijlers en houten tongewelven. De kerk bezit:
Preekstoel (1632).
Doophek (XVIII A).
Schepenbank (1631), verschillende banken (XVII b) en heerenbank (XVIII A).
Eenvoudigen koperen doopbekkenhouder (XVII).
Twee koperen kronen (± 1700).
Grafmonument (1684), bestaande uit een door twee figuren gehouden schild, door
J. Blommendael. Hiervóór zerk met wapens.
Tien-gebodenbord (± 1700), thans tegen den noordwand geplaatst, vroeger tegen
den torenwand, waarop nog twee bij dit bord behoorende kapiteelen.
Avondmaalzilver: twee gegraveerde bekers, vier schalen, twee kannen en een
broodschotel (alles 1723).
Twee klokken, onderscheidenlijk gegoten in 1752 en 1822.
Het huis A 48 heeft twee trapgevels (midden XVII).
Een uit Ketel afkomstig rederijkersschild is thans in het raadhuis te Vlaardingen.

Klaaswaal.
De thans NED. HERV. KERK, gesticht in 1566, dagteekent grootendeels van een herbouw
in 1655. Herstellingen hadden plaats in 1699, 1709 en 1773. De kerk is een
baksteenbouw, eenbeukig schip, met driezijdig gesloten choor en half ingebouwden
westtoren. Aan den noordkant een aangebouwd vertrek (vermoedelijk 1773). De
kerk bezit:
Preekstoel (1816).
Koperen voorlezerslezenaar en twee paar armluchters (XVIII B). Zerk (1698).
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Avondmaalzilver: vier gegraveerde bekers (twee 1698, 1703 en 1725), twee
offerbussen (1709 en 1717), twee borden (1762 en 1763), een schotel (1729) en een
kan (1830.
Gegraveerd zilveren doopbekken (1776).
Klok, gegoten in 1622 te 's-Gravenhage door Willem Wegewaert.
De eenvoudige PASTORIE is van 1772.

Koudekerk.
In het moderne RAADHUIS, een schoorsteen Lodewijk XIV, een diefijzer en
voetboeien.
De NED. HERV. KERK (H.H. Nicolaas en Willibrordus) is een baksteenbouw (XVI a,
in 1844 gerestaureerd). Zij bestaat uit een driebeukig schip met dwarspand, een 5/10
gesloten choor met aan den noordkant uitgebouwde rechthoekige kapel met
toegangspoortje (1603), en een ingebouwden toren (XV) met afgeknotte spits. Aan
den zuidkant is tegen het choor een consistoriekamer en tegen het schip een portaal
aangebouwd (beide XVIII d). Op de viering, open dakruiter. De zijbeukmuren bestaan
uit een rij geveltjes. Inwendig: zuilen en houten tongewelven; in de zijbeuken met
steekkappen naar de vensters; het choor is van het schip gescheiden door een met
snijwerk versierde afsluiting (1678). De kerk bezit:
Preekstoel (1765) door G. Schotsma, met houten lezenaar, Lodewijk XV.
Koperen voorlezerslezenaar (XVII d) met twee dubbele luchters van verminkte
kroonarmen (XVII).
Vier verminkte koperen kroontjes (± 1700).
Eenvoudig doophek (XVIII).
Zilveren doopbekken (1767) door J.C. Boekelman te Amsterdam.
Eenvoudig orgel (XVIII c).
Eenvoudige heerenbank (XVIII c) met wapen.
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Een zerk (XIII d) met verminkte ridderfiguur, en verschillende zerken met wapens
(o.a. voor Gerrit van Poelgeest, XVI c, voorts 1607, 1646 en 1778).
Rouwbord (1717, hersteld in 1913), gezangborden (1693) en onbelangrijke
tekstborden (1786).
In de consistoriekamer, schoorsteen (± 1760) en schilderij (± 1785): gezicht op
de kerk, door J. Montée.
Avondmaalzilver: vier gegraveerde zilveren bekers (1679), twee dito kannen (±
1773), twee offerbussen (1787), een zilveren blad, een schotel en twee borden (±
1747).
Klok, gegoten in 1724 te Amsterdam door Jan Albert de Grave.
Van het KASTEEL POELGEEST, in 1326 vermeld, ± 1437 en in 1692 herbouwd, is, bij
de boerderij van dien naam, nog de ruïne over van een der poorttorentjes (XVII),
achtkant, waaraan basement van een der poortpilasters. Inwendig: gemetseld
straalgewelf op ribben. In den voorgevel der boerderij, wapensteen (XVII d),
afkomstig van den hoofdingang van Poelgeest.
Een huis in het dorp heeft een gevel (1614) met gebeeldhouwd fries, door verven
verminkt opschrift, en fraaie ankers.
Een pakhuis heeft eenen ouden gevel (1648) met ankers; een ander huis topgevel
met ankers, die het jaartal 1757 vormen.
Aan den Lagen Rijndijk, heeft het huis A 44 een met snijwerk versierde deuromlijsting
met bovenlicht (± 1740); in het huis A 76 een geheel met paarse tegels bekleede
schoorsteen (± 1780).
De boerderij WELGELEGEN heeft baksteen-mozaiek (XVII).

Krimpen.
Elshout.
In de nabijheid van dit gehucht, een gevel met ankers, die het jaartal 1581 vormen.
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Krimpen aan de Lek.
De thans NED. HERV. KERK is een geheel gepleisterde baksteenbouw (vermoedelijk
XV), bestaande uit een eenbeukig schip met 3/8 gesloten choor en houten (?) toren
op den westgevel. Inwendig: houten tongewelf (XVI a).
Het choor is van het schip gescheiden en tot consistoriekamer ingericht. De kerk
bezit:
Met snijwerk versierden preekstoel (1615), met koperen lezenaar,
doopbekkenhouder en zandlooperarm (alles 1773). Met gesneden wapens versierd
doophek (XVII d), waarin koperen boog (1773).
Avondmaalzilver: twee schaaltjes (1732) en twee eenvoudige bekers (XVIII?).

Krimpen aan den IJsel.
Het huis A 145 heeft een gevel met gebeeldhouwd draagsteentje en gesneden puibalk
(1663).
Enkele huizen bezitten oude ankers.

Langerak.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw, bestaande uit een eenbeukig schip
(XV B) met aanbouw aan den noordkant, een lager dwarspand met 3/6 gesloten choor
(XV a), en eenen half ingebouwden westtoren (XV B). Inwendig: houten tongewelven.
De kerk bezit:
Preekstoel (XVIII b) met koperen lezenaar (XVII d).
Eenvoudig choor en doophek (XVII).
Fragment eener bank (XVII B).
Vier koperen kronen (XVIII a).
Twee zerken (1613 en 1638) met wapens.
Twee gegraveerde zilveren avondmaalbekers (XVII d).
Klok, gegoten in 1748 door Ciprianus Crans Jansz.
Oud uurwerk.
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Leerbroek.
De thans NED. HERV. KERK, welker choor is afgebroken, is een baksteenbouw,
bestaande uit een zeer breed, eenbeukig schip (XV c) met door aanbouwen
geflankeerden toren (± 1400), waartegen overblijfsel der vroegere kerk, en achtkante
traptoren. Aan den toren zijn ringen voor het vastleggen van vee bij watersnood. In
den westmuur, steen (1752). In den toren: kruisgewelf op ribben. De kerk bezit:
Drie fraaie koperen kronen (XVII d), een met het wapen van Oranje.
Klok, gegoten in 1494 door Gobel Moer en Willem sijn soon.
De boerderij C 72 heeft in de ankers een jaartal (1631?), voorts een oude deur en
twee stoeppalen (XVII b). Inwendig: schoorsteen met snijwerk (± 1700).

Leerdam.
Van de oude OMMURING der stad is aan de Linge een deel bewaard met zes verminkte,
van rond in vierkant overgaande waltorens (XV d).
In het onbelangrijke RAADHUIS, een kamer met beschilderd behang en schoorsteen
met schoorsteenstuk, Lodewijk XVI. Er bestaat een kleine verzameling teekeningen
en prenten.
De NED. HERV. KERK (H. Maagd) is een uit- en inwendig geheel gepleisterde
baksteenbouw, bestaande uit een driebeukig schip (vermoedelijk XV B), met aan
den noordkant aangebouwd portaal (± 1500), een dwarspand (XV B), een 5/10
gesloten choor (XV B) met aan den zuidkant aangebouwde rechthoekige kapel (±
1500), en een ingebouwden westtoren (XIII) met spits (XVII). Inwendig: zuilen met
moderne kapiteelen; moderne gewelven, behalve in het choor, dat een gemetseld
netgewelf heeft met latere druipers, en in het
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portaal, dat met een oud stergewelf is gedekt. De kerk bezit:
Twee koperen lezenaars (XVII d).
Eenvoudig doophek (XVII d).
Tien-gebodenbord (1696) met wapen van Willem III.
Verschillende zerken, door banken bedekt.
Twee klokken, onderscheidenlijk gegoten in 1517 door Wilhelmus en Jaspar Moer
en in 1659 te Amsterdam door Franciscus Hemony.
In de Nieuwstraat, poortje met opschrift: STADS SCHOOLE Ao 1783.
Arkelstraat A 118. HOFJE VAN AARDEN (1670). Steenen poort met wapenschilden
en stoep. Op de binnenplaats, wapensteen; bordes met versierde deuromlijsting en
bovenlicht voor de regentenkamer, die inwendig een eenvoudig stucplafond, Lodewijk
XV, heeft. Het hofje bezit een belangrijke schilderijenverzameling, waarbij 19
portretten, o.a. twee (1646) door G. Terborch, een (1652) door F. Cassiopin, twee
(1665) door H. van Vliet, een (1740) door M. Verheijden en een slechte copie naar
Holbein: Erasmus. Voorts o.a. twee schilderijen, haven en vaart, door Dubbels, man
met kruik door Frans Hals, twee bloemstukken door C. de Heem, stillevens door
Pieter Claesz (1641) en Laurens Craen (1661), landschappen door Ph. Koninck
(1665), M. Molanus (1612) en toegeschreven aan Jacob Ruisdael, St. Joris met draak
(vrij naar Rafaël) door O. Elliger, Bellenblazer door Jan van Spreeuwen, en een copie
naar een verloren origineel van Rembrandt: Tobias en zijne vrouw.
Arkelstraat A 176. Rijk-gebeeldhouwde, bergsteenen poort (XVI c).
Trapgevels komen voor aan de huizen: A 136, met gevelsteen (XVII); A 166, zijgevel;
A 141 en A 145, zijgevel.
Gevelsteenen komen voor aan de huizen; A 145 (XVII) en A 502 (XVIII a).
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Leiden1).
a. Romeinsche oudheden.
Een Romeinsch balsemfleschje is gevonden aan het kanaal Leiden - Haarlem.
Romeinsche MUNTEN zijn opgegraven aan het Utrechtsche Veer (Tetricus), bij de
ambachtschool (Trajanus), in de Burcht (Vespasianus), bij den kruittoren (Drusus,
Germanicus en Vespasianus), en aan den Witten Singel.

b. Verdedigingswerken, bruggen, pompen, enz.
1. De BURCHT (XII of XIII, met herstellingen uit verschillende tijden), gerestaureerd
in 1889, onder leiding van D.E. Knuttel. Cirkelvormige ommuring, gelegen op een
oorspronkelijk geheel door water omgeven, kunstmatige hoogte. De nauur is
grootendeels opgetrokken van tuf, op sommige plaatsen hersteld met baksteen van
groot formaat en verhoogd met kleine baksteen. Aan de binnenzijde van den muur
een op bogen gedragen weergang van dezelfde materialen. Kanteelen, schietgaten
en balkgaten, vermoedelijk voor het aanbrengen van hordijsen. Binnen de ommuring
een put en de in 1889 ondekte fundamenten, vermoedelijk van een toren. Aan de
zuidzijde een uitvalpoortje, oorspronkelijk met deur gesloten. Het burchtterrein is
aan twee kanten toegankelijk, aan eene zijde door een laat-gothische toegangpoort,
na 1654 versierd met de wapens van Leiden en van de opeenvolgende burchtheeren.
Hiervóór, aan het Burgplein, een gesmeed ijzeren hek (XVIII) tusschen bergsteenen
pijlers (XVI B), in 1653 naar hier overgebracht van de Vischbrug. Aan de Nieuwstraat
een poort (1658), met opschrift en bekroond door een wapenleeuw, door R. Verhulst.
2. Van de middeleeuwsche VERSTERKINGEN is alleen over

1) Zie: Oude Gebouwen te Leiden (door J.C. Overvoorde, W.C. Mulder, H.J. Jesse en J.
Verhoog), Leiden, 1907
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de WALTOREN OISTENRIJCK (± 1420) aan de Jan van Houtkade. Baksteenbouw, aan
de stadzijde rechthoekig, aan den waterkant van halfrond overgaande in 7/12.
Inwendig: gemetseld tongewelf en weergang, ontstaan door de verjonging van den
muur. Schietgaten, nissen voor ammunitie. De toegang, oorspronkelijk aan den
stadskant, is in 1649 naar een der zijden verplaatst. Steen met naam van den toren.
3. Van de zeventiende-eeuwsche versterkingen staan nog:
a. de ZIJLPOORT (1667), naar ontwerp van W. van der Helm. Baksteen met
natuursteenen front, met beeldhouwwerk door R. Verhulst. In den toren een klok,
gegoten in 1668, te Amsterdam door P. Hemony.
b. de MORSCHPOORT (1669), naar ontwerp van W. van der Helm, in bak- en
bergsteen.
4. Overblijfselen van de VESTWAL (steen met 1662), de ST. JORISPOORT (steen, XVII
A), de in 1863 afgebroken HEERENPOORT (steen met 1682 en roodkaperen windvaan),
de in 1876 afgebroken HOOGEWOERDSPOORT (sluitsteenen en steenen ballen, 1659),
de in 1864 afgebroken KOEPOORT (sluitsteen, 1671), de in 1864 afgebroken
MAREPOORT (boogtrommel met stadswapen, 1664) en de WITTE POORT (verschillende
fragmenten, o.a. een steenen bal, gemerkt: J.B.D. Wart) zijn in het Stedelijk museum.
5. Een windwijzer van de afgebroken KOEPOORT (1671) staat thans op een huis aan
den Zoeterwoudschen Singel, hoek Heerenweg. Een klok, gegoten in 1672 door P.
Hemony voor de voormalige HOOGEWOERDSPOORT, hangt thans in den toren der
Roomsch-Katholieke kerk te Bovenkerk (gem. Nieuweramstel).
6. Gemetselde BOOGBRUGGEN (meest XVII) zijn nog aanwezig aan het Rapenburg
en aan de Heerengracht. Voorts:
Vischbrug (1637) met gebeeldhouwde stadswapens.
Korenbrug over den Nieuwen Rijn (1642, middenboog
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hersteld 1817). De pijlers bekleed met natuursteen. Op de brug de boterhal, zie d Nr.
7.
Vlietbrug (± 1600) aan het Rapenburg. In den walmuur twee opschriftsteenen.
Brug (1659) over de Heerengracht bij de Groenesteeg.
Brug (XVII A) aan de Boisotkade, versierd met zandsteenen pilasters, banden en
sluitsteenen.
In de moderne Gansoordbrug, over den Nieuwen Rijn bij de Watersteeg,
gebeeldhouwde steenen (XVII).
Vlietbrug (1730) bij de Bakkersteeg.
Van de Wittepoortsbrug (hersteld 1650, afgebroken 1864) en de Zijlpoortsbrug (1667,
afgebroken 1865) zijn wapensteenen bewaard in het Stedelijk museum.
7. Op de Vischmarkt staat een FONTEIN (1692, hersteld 1858) van hardsteen en wit
marmer, door C. Minee, de bekroning door Joh. Hanard. Het gegoten ijzeren hek er
om heen is modern.
8. Opmerkelijke POMPEN zijn nog aanwezig:
Garenmarkt (XVII d), met bekroning in den vorm van een sajetklos.
Hooglandsche-kerkgracht bij de kerk, (XVIII d, met oudere bekroning: XVII c).
Hooglandsche-kerkplein (1783).
Van twee andere pompen zijn overblijfselen in het Stedelijk museum.
9. Een met een wapen versierde, steenen SCHAMPPAAL (XVII a) staat op den hoek
van de Hooglandsche-kerkkoorsteeg.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Breedstraat 59. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND (1568, gerestaureerd 1882),
gebouwd door den ‘aannemer’ Pieter Alberts Clock, wellicht naar een ontwerp van
Lieven de Key.
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Breede gevel van bak- en bergsteen met drie toppen en gebeeldhouwd poortje. Aan
den achterkant twee trapgevels en ‘logeerhuis’ der Hoogheemraden met eenvoudigen
gevel (1599). Inwendig: hal met eenvoudig gesneden trap (XVII d), kamer van den
dijkgraaf, waarin gesneden eiken schoorsteenbetimmering met schilderstuk (de
Roomsch Koning Willem II), en portretten van Frans van Donia († 1651) en zijne
vrouw, Geertruida Engelsteed († 1643). Rechtzaal (verbouwd 1662-1671) met
goudlederen behang (1671), schoorsteenbetimmering (1668) door P. Coosman met
schilderstuk (1670): de Gerechtigheid, door Jan Lievens, houten tongewelf,
beschilderd door Andries de Haan (gerestaureerd 1878), gebrandschilderd glas (1599)
en drie schilderijen: a. Graaf Willem II geeft het privilege aan Rijnland, door C.B.
van Everdingen (1654), b. bezoek van Amalia van Solms aan Zwanenburg door D.
Maas - deze twee, evenals de bovengenoemde portretten afkomstig van het huis
Zwanenburg te Halfweg - en een door J.A Lievens Jr. (1666); voorts een door Romeyn
de Hooghe geëmailleerde hensbeker (1685), een verguld zilveren hensbeker (1663),
een gegraveerde beker (1686) door W. van Heemskerk, en acht geslepen bokalen
met wapens (XVII en XVIII, waarvan een gemerkt: 1776). ‘IJzeren kantoor’ met
gemetseld gewelf, versierd met roos en ster, en deur met opschrift in het portaal
(1578). Verzameling kaarten.
2. GRAVESTEIN, als grafelijke rechtzaal en gevangenis gesticht XIII, verbouwd bij
de overdracht aan de stad in 1463. Het bestaat uit het oorspronkelijke rechtsgebouw
- rechthoek met een aan de rechterzijde aangebouwden, zeshoekigen toren, vroeger
door een gracht omgeven -, aan welks voorgevel in 1604 een venster is gewijzigd
en in 1605 een loggia aangebouwd, tusschen de zuilen van gesmeed ijzeren hekken
voorzien. Voorts uit in 1654 opgetrokken aanbouwen: verschillende kamers in twee
zijvleugels, en het achter het
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oorspronkelijk gebouw en den rechtervleugel staand tuchthuis met klassicistischen
gevel aan het Pieterskerkhof, bekroond door een Justitiabeeld en vazen, zonnewijzers
tegen den schoorsteen. De loggia is in 1656 doorgetrokken tot den rechtervleugel.
In 1671-1672 is vóór den linkervleugel een nieuwe vierschaar opgetrokken, rechthoek
met door pilasters versierde gevels, de voorgevel met een fronton, waarin
beeldhouwwerk door P.R. Xavery. In het oude rechtsgebouw keldergevangenissen
en, gelijkvloers, een met riblooze kruisgewelven overdekte gang, en cellen, voorzien
van met spijkers beslagen houten deuren. Het gebouw doet thans dienst als militair
kleeding- en wapenmagazijn.
3. Het RAADHUIS, in 1392 vermeld, in 1426 en 1427 vergroot, in 1481 geteisterd bij
een buskruitontploffing, tijdens het beleg in 1574 zwaar beschadigd, is daarna
verbouwd en vergroot. Het eerst, 1597-1598, het middengedeelte, in 1604 de
oostelijke, in 1645 en 1662 de westelijke vleugel. In 1735 is de hoofdwacht met
hardsteen bekleed, de geheele gevel in 1704 verfraaid. De stoeptrappen, eerst
rechthoekig op den gevel gericht, zijn in 1632 veranderd en in 1737 in den huidigen
vorm gebracht. De kaak is in 1636 afgebroken. De herstelling der bij de buskruitramp
in 1807 aangebrachte schade kostte f 22000. -. In 1858 zijn de meeste kruiskozijnen
uitgebroken en in 1868 is de middelste topgevel herbouwd onder leiding van J.W.
Schaap. Een vroeger aan den oostelijken vleugel aanwezige topgevel is omstreeks
dien tijd afgebroken.
Het gebouw, welks voorgevel geheel met natuursteen is bekleed, bestaat uit:
a. Middenbouw, uit den oorspronkelijken middeleeuwschen gevel verbouwd,
vermoedelijk naar het ontwerp van Lieven de Key, door Luder van Bentheim;
middentravee met voorgebouwden stoep, leidend naar toegangspoort, geflan-
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keerd door de beelden van Gerechtigheid en Vrede, en met rijkbewerkten topgevel.
Cartouches met opschriften en het jaartal 1598. Aan beide uiteinden van den
middenbouw een poortje gelijkstraats, uitgevoerd in 1598 door Rodtfelt uit Bremen,
en in de as daarvan kleinere topgevels. Boven de beide poortjes opschriften, het
westelijke, tijdvers, door J. van Hout. Aan den oostkant een roepstoel. Op het dak,
open achtkant torentje met klok, gegoten in 1752 te Amsterdam door N. Muller. Drie
schoorsteenen met ijzeren bekroning, waarop windwijzer.
b. Oostelijke aanbouw (1604), in den trant van den middenbouw, met
rondboogpoortje als toegang. Bekroond met balustrade. Top verdwenen. Aangebouwd:
een hardsteenen pomp (XVIII A).
c. Westelijke aanbouwen: a het gedeelte, waarin de kamer voor Burgemeester en
Wethouders, in 1662 gebouwd in van den middenbouw geheel afwijkenden trant; b.
het gedeelte, waarin hoofdwacht en raadzaal, in navolging van den middenbouw in
1735 opgetrokken. Hierop een vierzijdig torentje met zonnewijzer.
d. De toren, vermeld in 1392, heeft een vierkanten baksteenen onderbouw (XIV)
met spitsbogigen doorgang, waarin gemetseld tongewelf, en een achtkanten houten
bovenbouw (1577, nadat de oude in 1573 was ingestort), in 1760 ten deele vernieuwd,
bekroond door versierden ijzeren windwijzer. In den toren hangen twee groote
klokken, de eene, met Salvatorbeeldje en wapens versierd, gegoten door Heinrick
van Trier, blijkens chronogram in 1572, de andere, gegoten in 1680 te Amsterdam
door Mammes Fremy. Voorts speelwerk (1680) bij een carillon van 35 klokken,
waarvan 27 gegoten door P. Hemony in 1674, 1677 en 1678, en 8 door Mammes
Fremy in 1680.
Het Raadhuis bevat:
Gelijkstraats: gesneden balksleutelstukken.
In de kamer van Burgemeester en Wethouders (1664):
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gesneden schoorsteen met vuurijzers en allegorisch schilderstuk door F. Bol (1664),
met wapens versierden koof, en wandtapijten, waarbij een naar Charles Lebrun, in
1823 aangekocht bij de slooping van het huis Rijksdorp bij Wassenaar.
In de Raadzaal (1641, verbouwd 1704): schoorsteen (1737) met marmeren mantel
en betimmerden boezem, waarin schilderstuk, Scipio, door Lievens; stucplafond met
wapens, wandtapijten (XVIII A).
In de, door een met snijwerk versierden boog (1687), in tweeën gedeelde rechtzaal:
gesneden schoorsteenbetimmering, waarin schilderstuk, Brutus, door C. de Moor
(1687), plafondschildering door A. Terwesten (1687); trijpbehang. In de
financiekamer: fragment eener betimmering (midden XVII). In de
Burgemeesterskamer, vroeger Universiteits-vierschaar: met wapens versierde
schoorsteenbetimmering (1681), waarin schilderstuk, Justitia, door Th. van der Schuer
(1682); boven de deur, geschilderde Minerva door denzelfden; geschilderd plafond:
allegorie der wetenschappen.
In de Secretariskamer: eiken betimmering.
In de Weeskamer, rijk wandbeschot (XVII a) en schouw. Op den bovengang,
enkele schutters- en regentenstukken uit het Stedelijk museum.
In een nieuwen aanbouw (1904) van het Raadhuis hangen twee wandtapijten (XVII
B), afkomstig van het kasteel Endegeest.
Verschillende voorwerpen, uit het Raadhuis afkomstig, zijn thans in het Stedelijk
museum; o.a. een rechtstoel van den schout (XVI), een houten Justitiabeeld (1653)
van de Universiteits-vierschaar, door Claes Jansz. Kaaskamer, een wandtapijt, het
ontzet van Leiden, door Joost Janssen Lanckaert van Delft (1587) en een stuk
wandtapijt, wapens, door M. van der Gucht (1668).
Annexen van het Raadhuis: Aan de Vischmarkt, bergsteenen, met beeldhouwwerk
versierde poort (1670), en in de Maarsmansteeg, in een modern poortje ingemetseld,
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een gebeeldhouwde sluitsteen en een opschriftsteen (1578).
4. Galgenwater. Huis der STADSTIMMERWERF met rijken trapgevel (1612) in baken bergsteen, goed bewaard. Deurkozijn met jaartal. Op de werf, poort met
gebeeldhouwden sluitsteen (1616).
5. Aalmarkt, hoek Mandenmakerssteeg. De WAAG (1658) naar ontwerp van Pieter
Post. Aan drie zijden vrijstaand gebouw, de voorgevel geheel, de zijgevels tot de
eerste verdieping bekleed met bergsteen. Aan beide zijwanden luifels. Aan den
voorgevel: groot basrelief en beeldhouwwerk in het fronton door Rombout Verhulst
(1658).
Achter de Waag, de boterhal, eenvoudige baksteenbouw. In den achtergevel een
met wapens versierde poort, aan den zijgevel in de Mandenmakersteeg, een relief
door R. Verhulst (1662). Op de bovenkamer der hal, vroeger Collegium medicum,
een schoorsteenstuk (XVIII a) door J. van der Sluys.
Eenige voorwerpen van het Chirurgijnsgilde berusten in het Stedelijk museum.
6. Oude Singel 32. De LAKENHAL (1639-1640) door Arent van 's-Gravesande, bestaat
uit een rechthoekig hoofdgebouw, met twee lagere, voorspringende vleugels,
verbonden door een muur, met bergsteenen toegangspoort. In den voorgevel van het
hoofdgebouw, vijf basreliefs met voorstellingen uit de lakenbewerking; fronton met
beeldhouwwerk. In de zijvleugels, beneden open galerij, daarboven gebeeldhouwde
festoenen. Aan weerszijden van den ingang, steenen met opschriften betreffende den
bouw. Inwendig: eiken schoorsteenkap, schoorsteenbetimmering met regentenstuk
door C. de Moor (1692) en regentenstuk door J. de Baen (1675). Het gebouw dient
thans als Stedelijk museum. Zie h. Nr 4.
7. Op de Korenbrug (over den Nieuwen Rijn) de BOTERMARKT: aan weerszijden der
brug een overdekte galerij (1825).
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8. Breestraat tusschen 101 en 103 en Langebrug 22. Twee met beeldhouwwerk
versierde poortjes (beide 1607) van de voormalige PENSHAL.
9. Hooglandsche-kerkplein. Tegen de kerk de ACCIJNSHUISJES (1665) door W. van
der Helm.
10. Brandewijnsteeg 6. STADS-BRANDSPUITENHUIS (XVIII a). Gevelsteen.
11. Groenhazengracht. Toegangspoort (1645) van de voormalige SCHUTTERSDOELEN.
Bergsteenen poort, bekroond met beeld van St. Joris, geflankeerd door kanonnen.
Naar het ontwerp van A. van 's-Gravesande, geteekend door P. Jz. van Noort,
uitgevoerd onder toezicht van W. van den Helm.
Verschillende voorwerpen, afkomstig van de Schuttersdoelen, thans kazerne,
berusten in het Stedelijk museum n.l.: 12 gebrandschilderde glazen, graven en
gravinnen van Holland, door W. Thybaut (1588), een gebeeldhouwde tropee (1722),
acht schutterstukken door J. van Schooten (1626, 1628 en 1650), drie portretten van
hoplieden door J. van der Merck (1637) en 34 wapenschildjes.
12. Langebrug 52. BAKKERSGILDEHUIS (1746). Gevelsteen.
13. Oude Vest 109. In dit huis, vroeger het BIERBROUWERSGILDEHUIS, stucplafond
(midden XVIII) met emblemen van het bierbrouwersbedrijf. Een hieruit afkomstige,
door H. Meyer (1737-1793) beschilderde kamer met schoorsteenmantel is thans in
het Stedelijk museum.
14. Papestraat 7. Gevelsteen (1671) van het voormalig KLEERMAKERSGILDEHUIS.
Zes regentenstukken van dit gilde (1618, 1672 door A.G. Beeldemaker, 1684, 1695
door A.K. en een zonder jaar) berusten in het Stedelijk museum.
15. In het Stedelijk museum, klokken van het UTRECHTSCHE VEERHUIS EN VAN HET
HAAGSCHE- EN DELFTSCHE VEERHUIS,
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onderscheidenlijk gegoten in 1598, en in 1784 door G. Bakker te Rotterdam.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. ST. PIETERSKERK, is gebouwd ter vervanging eener in 1121 gewijde
romaansche kerk; choor en transept sinds 1339, het schip sinds omstreeks 1400. Haar
omstreeks 100 M. hooge westtoren is 5 Maart 1512 ingestort. Een daarna gebouwd,
vrijstaand klokkenhuis is in 1745 afgebroken; de kerk werd door beeldstormers
geteisterd 25 Augustus 1566 en 30 September 1572, diende in 1573 tot legering van
soldaten en in 1574 als magazijn. In 1795 werden de rouwborden eruit verwijderd,
in 1807 leed zij schade door de buskruitramp, en thans wordt zij gerestaureerd onder
leiding van W.C. Mulder.
De kerk, grootendeels opgetrokken van baksteen, met ruime toepassing van
bergsteen, de twee westelijke traveeën geheel van bergsteen, de bovenmuur van het
middenschip gedeeltelijk van tuf, de bovenmuren van het dwarspand gedeeltelijk en
die van het choor geheel van zandsteen, bestaat uit een tegen het dwarspand van vijf
tot zeven beuken verbreed schip, een dwarspand, en een 5/12 gesloten choor met
zijbeuken en 5/12 gesloten omgang. Choor en transept XIV, het laatste verhoogd en
verbreed XV, schip XV, de twee westtraveeën XVI a. Aanbouwen: westportaal (±
1513, verhoogd met vertrek voor den orgeltrapper, 1637) tusschen twee van achtkant
tot rond overgaande traptorens; 3/8 gesloten doopkapel op den zuidwesthoek, twee
ronde traptorens tegen de oostwanden der beide kruisarmen; sacristie tegen transept
en zuidwand choor (alles XV); kerkeraadskamer (1675) tegen zuidelijken choorwand.
Voorts huisjes (XVII) tegen het choor. Verschillende gegevens wijzen erop, dat ten
westen van de beide kruisarmen vroeger kapellen hebben bestaan en dat men
voornemens is geweest ten oosten van het dwars
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pand zijbeuken aan te leggen. Uitwendig: de kerk is gedekt met zadeldaken; op de
viering een dakruiter (XV, nieuw bekleed XVI). Op sommige der met leien gedekte
ezelsruggen van de choorbeeren, looden fleurons. De traceeringen in de vensters van
de zijbeuken en den chooromgang zijn aangebracht bij de restauratie. Inwendig:
zuilen en houten tongewelven in choor, dwarspand en middenschip, overigens
gemetselde kruisribgewelven; stergewelven in het westportaal en de doopkapel. Op
verschillende zuilen in het choor schilderingen (blootgelegd in 1844 en later):
tapijtpatronen, vier heiligen (alles XIV) en door engelen gedragen Hostie (XV d).
Op het tongewelf, sporen eener eenvoudige beschildering met ranken (± 1500). In
het portaal, eiken deur (XVI a). Boven de sacristie, een verdieping. In de
kerkeraadskamer, met wapens versierde schoorsteen (± 1675), waarin schilderstuk,
bijbelsch landschap. Wandbuffet, lambriseering en goudlederen behang (± 1760).
De kerk bezit:
Eiken choorhek met koperen balusters (XV). Op het fries der kroonlijst verguld
opschrift in sierlijke gothische letters, verborgen achter rijk renaissance-snijwerk
(XVI d).
Preekstoel (XVI a), steenen voet en houten kuip, rijk gebeeldhouwd;
baldakijnvormig klankbord (XVI a, verhoogd XVII).
Orgel (ingewijd 1643, hersteld 1773, 1808, 1843 en 1847), van 1631 tot 1641
gebouwd door Galter, Germer Galtus en Jac. Hagenbier, in het fronton wapens (1818,
de oude in 1798 verwijderd).
Koperen kroontje (± 1600). Andere kronen in 1852 verkocht. Graftombe voor
Johan van Kerchove († 1660) met liggend figuur door Rombout Verhulst (1663).
Urn op zuil met buste van Boerhave († 1738).
Tombe met obelisk, waarop buste van G. Meerman († 1771).
Borstbeeld van Petrus Camper († 1789).
Zuil met buste van Mr. J. Luzac († 1807).
Borstbeeld van S.J. Brugmans († 1819).
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Treurende vrouwefiguur met buste op tombe van J. Meerman († 1820).
Steenblok voor J.M. Kemper († 1824).
Borstbeeld van J. van der Palm († 1840).
Epitafen aan wanden en zuilen voor Hadrianus de Sainctenoys († 1579), Nic.
Stockius († 1593), J.J. Scaliger en C. Clusius († 1609, beide in 1819 overgebracht
uit de O.L. Vrouwekerk), A. Bacchaerus († 1616), P. Bockenbergius († 1617), Anna
van Berghen († 1620), R. Bontius († 1623), Th. Erpenius († 1624), W. Snellius van
Royen († 1626), E. Bronchorstius († 1627), J.F. Gastcebius († 1628), J. van
Brouchoven († 1642). J.P. a Kerchove († 1646), E. Screvelius († 1647), R. Dodonaeus
(† 1685), J. Cocceius († 1713, met buste en kinderfiguren door J.D. Bleeck), J.v.d.
Bergh († 1757, met twee treurfiguren door L.E. Maes) en L.J.W. Beeckman († 1831).
Groot aantal met wapens en ander beeldhouwwerk versierde grafzerken (o.a. van
1465, 1473, 1474, 1480, 1507, 1549, 1558, 1574 1583, 1610, 1634, 1651 en 1690).
Rouwbord voor W. Czn. van Duyvenbode († 1578).
Tien-geboden bord (XVII a).
Twee borden (1714 en 1734) met de namen der kerkmeesters van de drie
hoofdkerken (1532-1733 en 1734-1868) en afbeeldingen van de wapens der
kerkmeesters (van 1639-1641 en in 1808) in de kerkeraadskamer.
Gildeborden van de wevers (1581), de schoenmakers (1581), de smeden (1602,
gerestaureerd) met wapens, geschilderd door Isaac Claesz van Swanenburg, de
kleermakers (1610, gerestaureerd) en de timmerlieden (1648).
In de kerkeraadskamer, vier schilderijen: afbeelding der kerk vóór 1512 (copie
midden XVIII naar ouder), twee afbeeldingen van het orgel der kerk, een met en een
zonder deuren (XVII of XVIII), afbeelding der Oosterkerk.
In deze kerk wordt bewaard het avondmaalzilver der verschillende Hervormde
kerken uit de stad, n.l.:
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Van de St. Pieterskerk: vier bekers, drie schotels en twee offerbussen, alles met
gegraveerd wapen (1760).
Van de St. Pancraskerk: vier bekers (1753), twee schotels (1739) en twee
offerbussen (1760).
Van de Marekerk: vier bekers (1755), twee schotels en twee offerbussen als boven
(1760), drie tinnen kannen (XVIII).
Van de Loodskerk: Offerbus en schotel met gegraveerd wapen (1721), beide
afkomstig uit de Duitsche kerk, vier bekers met gegraveerd wapen (1760), drie tinnen
kannen (XVIII).
In den dakruiter hangen twee klokken, onderscheidenlijk gegoten in 1490 door
Wilhelmus Moor, en door Pieter Seest te Amsterdam in 1763.
Verschillende voorwerpen, uit deze kerk afkomstig, worden bewaard in het
Stedelijk museum, n.l. een schilderij, het Laatste Oordeel, door Lucas van Leyden;
muziekboeken (1549 twee van 1559, 1565 en 1566 en '67); gedeelte van den wimpel
van een Spaansch galjoen van de Armada, in 1588 veroverd door P. van der Does.
Een laat-gothisch deurtje, uit den traptoren bij den noorder kruisarm, is thans in de
St. Pancraskerk.
2. De NED. HERV. ST. PANCRAS- OF HOOGLANDSCHE KERK, ter vervanging eener in
1280 vermelde houten kerk, gebouwd als filiaal der kerk van Leiderdorp, in 1366
tot kapittelkerk verheven en daarna vergroot, waarmede in 1377 werd begonnen bij
het schip, terwijl in 1381 de grondslagen werden gelegd voor een nieuw choor. Sinds
1884 gerestaureerd onder leiding van W.C. Mulder.
De kerk is opgetrokken van baksteen met ruime toepassing van bergsteen, het
dwarspand en de bovenwanden van het choor met bergsteen bekleed. Zij bestaat uit
een onvoltooid, driebeukig schip (XIV-XV), in welks westelijke travee de onderbouw
(1314) van den toren der oude kerk bewaard is en dat in de travee ten westen en die
ten oosten van het
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transept tot vijf beuken overgaat, een dwarspand met 5/10 gesloten choor met
zijbeuken en 5/10 gesloten omgang (dwarspand en choor XIV-XVI a). Aanbouwen:
aan den zuidkant, tegen choor en transept, twee kapellen (XV), westportaal (1663,
gerestaureerd XIX d) en accijnshuisjes tegen den zuidwand van het schip, beide door
W. van der Helm. Uitwendig: de westgevel is midden XVIII nieuw bekleed; met
leien bekleede houten klokkenkamer (XVI?) op den ouden torenonderbouw. Het
middenschip is niet hooger opgetrokken dan de onderdorpels der vensters; stoelen
voor luchtbogen zijn aanwezig bij schip en choor. Rijkgebeeldhouwde transeptgevels,
ieder door twee ronde traptorens geflankeerd. Naast den noorder transeptgevel, een
schuin-geprofileerd poortje, waarin laat-gothische deur, afkomstig uit de St.
Pieterskerk. De kerk heeft zadeldaken op schip, choor en dwarspand, dwarse
zadeldaken, met nok op de stoelen der luchtbogen, over de zijbeuken, en een hoogen
dakruiter op de viering. Inwendig: zuilen, houten gewelf (1840) in middenschip,
houten kruisgewelven (± 1840) in dwarspand en hoog choor, gemetselde
kruisribgewelven in zijbeuken, omgang en kapellen. Tegen de ingangen in de
kruisarmen, eiken tochtportalen (± 1700). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (± 1632) op laat-gothischen, steenen voet met moderne trap
(1885).
Doophek (1632, één deur bijgemaakt).
Gesneden banken (midden XVII, in ouden vorm aangevuld 1885).
Koperen doopbekkenstandaard (XVIII A).
Orgel (1637, latere bekroning, onderstuk 1716, gerestaureerd 1884). Op de deuren
wapens.
Epitafen voor P. Az. van der Werff, met buste tusschen bazuinende engelen, door
Rombout Verhulst (1664); voor Z. Colbius († 1633), J. le Francq van Berkhey (†
1812) en F.G. de Pestel († 1816).
Tal van gebeeldhouwde zerken (o.a. 1573, 1574, 1588,
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1589, XVI, 1604, 1613, 1615, 1625, 1626, 1631 - Justinus van Nassau en Anna van
Merode, 1631 en 1634 - 1646, 1654, 1657, 1669, 1679, XVII en 1776).
Een steen met gothisch opschrift, ingemetseld in het choor.
Avondmaalzilver, zie bij de St. Pieterskerk.
In den dakruiter hangen drie klokken, onderscheidenlijk gegoten in 1513 door de
gebroeders Wilhelmus en Jaspar Moer, in 1609 te Gouda door Willem Wegewart,
en in 1743 te Amsterdam door Ciprianus Crans. In den westtoren eene klok, gegoten
in 1615 door Henricus Meurs.
De eenvoudig geprofileerde bovenregel van het voormalige choorhek dient als
bint in een pakhuis aan den Ouden Singel. Een bovenlijst eener bank (XVII) met
opschrift, afkomstig van onder het orgel, is in het Stedelijk museum.
3. Breestraat. FRANSCHE KERK, vroeger kapel van het ST. CATHARINAGASTHUIS,
gesticht in 1428 (?). Baksteenbouw, bestaande uit een rechthoekig gesloten,
tweebeukig schip met ingebouwden toren. Op den voorgevel (vernieuwd 1890, met
behoud van siervazen en hardsteenen poort, beide XVII d), een torentje, Lodewijk
XV, met windwijzer (1737). Inwendig: tusschen de zuilen is een muur geplaatst en
de zuidelijke beuk ingericht tot kosterswoning enz. In den noorderbeuk houten
tongewelf, alleen in de oostelijke traveeën nog laat-gothisch. De kerk bezit:
Preekstoel met klankbord (XVII d).
Portret (XVIII) van Merichaud.
Twee eenvoudige avondmaalbekers (± 1700), afkomstig uit de Waalsche kerk te
Leeuwarden.
Klok, gegoten in 1605 door Cornelius Ammeroy.
Acht gebrandschilderde glazen (1706 en 1722), afkomstig uit de vroegere
Regentenkamer van het gasthuis, en verschillende uit het gasthuis afkomstige
voorwerpen, n.l. een gevelsteen (1620), vier sluitsteenen (1625, 1635 en twee 1636)
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en een deurkozijn (XVII b) met gesneden wapen, zijn in het Stedelijk museum.
4. Steenschuur 19. De R.K. ST. LODEWIJKSKAPEL, oorspronkelijk kapel van het ST.
JACOBSGASTHUIS, is in 1567 ingericht tot Saaihal, in 1807 geteisterd door de
buskruitramp en in 1809 aan de Katholieken afgestaan.
Baksteenbouw (1538), bestaande uit een eenbeukig schip met ingebouwden toren
en 5/10 sluiting. Voorgevel met banden van bergsteen; de toren, die in den sluitsteen
van zijn benedenvenster het jaartal 1538 vertoont, is in 1594 verhoogd en bekroond
met een open, houten spits. Inwendig: pilasters en hoofdgestel van stuc en gedrukt
houten tonwelf (alles 1810); het oorspronkelijke houten tongewelf was, blijkens de
muraalzuilen tegen den toren, hooger. De kerk bezit:
Gebeeldhouwd marmeren altaar met houten achterbouw (± 1810).
Houten beelden van den H. Lodewijk en de H. Maagd en gesneden Christuskop
(± 1810).
Gesneden houten communiebank (± 1810).
Eenvoudig gesneden preekstoel met klankbord (± 1810).
Orgelkast (± 1810). Onder het orgel een steen met chronogrammen.
Zes schilderijen (± 1594), voorstellingen uit de lakennering door Isaac Claesz.
van Swanenburg, afkomstig uit de Saaihal, zijn in het Stedelijk museum.
5. Haarlemmerstraat en Brandewijnsteeg. Van de voormalige O.-L-VROUWEKERK,
als kapel gesticht 1330, tot parochiekerk verheven 1363, gewijd 1365 en afgebroken
1825 - de toren in 1842 - staat nog een fragment van den choormuur (XIV?), baksteen
met bergsteenen hoekblokken.
6. Mare 10. De NED. HERV. MAREKERK (1639-1649) door A. van 's-Gravesande, is
een baksteenbouw in den vorm van
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een achthoek met omgang. Het hoogopgaande achtkant is gedekt door een koepeldak,
waarop open torentje met windwijzer; de omgang met lessenaardaken. De van
toegangen voorziene vóór- en achterwanden hebben gebeeldhouwde frontons en
poorten tusschen pilasters. Inwendig: houten koepelgewelf met aanduiding der
windstreken, kwartcirkelvormige houten gewelven boven den omgang. Drie eiken
tochtportalen. De kerk bezit:
Aan den preekstoel, koperen trapleuningen (XVII).
Orgel (1629), afkomstig uit de St. Pieterskerk, op later onderstuk (1733).
Avondmaalzilver, zie bij de St. Pieterskerk.
Drie klokken, onderscheidenlijk gegoten in 1647 te 's-Gravenhage door Coenraet
Wegewaert, in 1661 te Amsterdam door Franciscus Hemony, en in 1663 door
denzelfde.
7. Lammermarkt. DE NED. HERV. BETHLEHEMSKERK (1644) is in 1898 verbouwd.
Uitwendig eenige oude vensters, inwendig (in 1859 van nieuw houten gewelf
voorzien) onbelangrijk.
8. Waardkerksplein. De voormalige WAARDKERK (1663) is thans in gebruik bij de
Leidsche katoenmaatschappij. Een van hier afkomstige klok, gegoten in 1662 te
Amsterdam door F. Hemony, is in het Stedelijk museum.
9. Middelweg. De moderne LUTHERSCHE KERK bezit:
Preekstoel (± 1700).
Koperen lezenaar in den vorm van een gans (XVII), dito, gehouden door een arm
(XVII d).
Fragment van een eiken doophek (1640) met twee koperen bogen (1750), door J.
Borckhardt te Groningen.
Negen schilderijlijsten (1640).
Avondmaalzilver (bewaard in het Luthersche weeshuis): gedreven en gegraveerde
schaal op voet (XVII a), kelk (XVIII a), gedreven en gegraveerde kan (1631).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

206
Gedreven zilveren bijbelbeslag (XVII d).
Een eiken trap met balustrade (XVII B) uit de oude Luthersche kerk is in het
Stedelijk museum.
10. Middelweg. De moderne REMONSTRANTSCHE KERK bezit:
Schilderij, portret van François Houtyn († 1685).
Vier tinnen offerbussen met gegraveerd randschrift (XVIII), waarvan een gemerkt:
C. Voegen.
Vier gladde zilveren bekers.
11. Pieterskerkstraat. De moderne DOOPSGEZINDE KERK bezit:
Orgel (1774) door Johannes Mittenreyter, na de buskruitramp van 1807 vergroot
door L. van Dam. Snijwerk door Johannes Schadé.
Vier gladde zilveren avondmaalbekers (1705).
Drie tinnen kannen (XVIII ?).
12. Haarlemmerstraat bij de Hartebrug. De R.K. KERK VAN O.L. VROUW O.O. (1835,
vergroot 1896), klassicistisch gebouw door Th. Molkenboer, bezit:
Een beschadigd schilderij (XVIII a).
Een verguld zilveren, gedreven monstrans (± 1700).
Een dito ciborie (XVIII c), afkomstig van de kerk aan de Bakkersbrug.
Een dito kelk (± 1700).
Gegraveerd gouden beslag (XVIII c) op een gebedenboek en zilveren missaalbeslag
(XVIII A).
Geborduurde orfroi en gaffelkruis (XVI b, gerestaureerd ± 1900) op een kazuifel
van modern weefsel.
Misstel van goud- en zilverlaken (XIX a).
Kazuifel van gebloemde, witte zijde (XIX a).
Geborduurd schoudervelum (XIX A).
13. Langebrug. De R.K. KERK VAN DEN H. PETRUS (1836, vergroot in 1912),
klassicistisch gebouw door Th. Molkenboer, bezit:

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

207
Gebeeldhouwden preekstoel (XVIII B).
Dito communiebank (XVIII B).
Rood marmeren doopvont (XVIII d).
Veertien geschilderde kruiswegstaties (XIX A), gemerkt: C.V.
Geborduurde orfrois (XV B) van een antependium.
Vier gebrandschilderde ruitjes (XVI b, een gemerkt: Govers), uit het bezit van
deze kerk, zijn in het Nederlandsch museum te Amsterdam.
14. Haarlemmerstraat. De R.K. KERK VAN O.L. VROUW-HEMELVAART (1839, vergroot
XIX d), klassicistisch gebouw door Th. Molkenboer, bezit:
Preekstoel (XIX A).
Gedreven, verguld zilveren kelk (XVII B), in 1761 aan de kerk geschonken.
Dito, stijl van het eerste Keizerrijk.
Zilveren missalbeslag (1821) door A.M. Jacobs te Antwerpen.
Twee schilderijen: stal te Bethlehem door J. de Wit en landschap door Abraham
van Rande.
Portretten van de pastoors P. Bertius (in functie 1654-1683), Firmin de St. Marie
(1683-1687), Angelus Darmault (1687-1726), de Ram (± 1795-1826 ?), A. te Mey
(1826- en 1851).
Klok, gegoten in 1534 door Jan Tolhuus.
15. Een gepolychromeerd Mariabeeld (XVI), afkomstig van de voormalige
JEZUÏETENKERK aan de Pieters-kerkgracht, is in het Stedelijk museum.
16. Hooigracht 25. De OUD-KATHOLIEKE KERK VAN DE HH. FREDERICUS EN
ODULPHUS, eenvoudige gebouw (voorgevel 1664, inwendig ± 1680), bezit:
Altaar met rijk-gebeeldhouwden achterbouw (± 1680), waarin, in gesneden lijst,
een schilderij: de aanbidding der drie Koningen. Aan weerszijden van het altaar,
beschilderde
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deuren in rijk gesneden omlijstingen (± 1680), bekroond door de beelden van Maria
en Jozef.
Gesneden, mahoniehouten tabernakel, Lodewijk XVI.
Eenige onbelangrijke schilderijen aan de wanden, voorts in de pastorie, schilderij,
bijbelsche voorstelling, in den trant van Aert van Gelder, en verschillende portretten
o.a. van H. van der Graft († 1694), H. van Heussen, zijne moeder en zijne zuster (alle
drie XVII B), C. Steenhoven (1662-1723) in bisschoppelijk ornaat, J.C. van Eikel
(† 1734), W. van Bloemendaal (XVIII d) en F. Meeganck († 1775).
Parelmoeren kruis met zilveren corpus († 1708).
Zilveren blad met ampullen (XVII c).
Zilveren wierookscheepje (XVII B).
Zilveren oliebusje (XVII?).
Koperen Godslamp (XVIII A).
Rood fluweelen geborduurd antependium (XVIII A).
Wit zijden dito (XVII d?).
Twee kazuifels van rood en een van groen fluweel, een wit zijden kazuifel, alle
met borduurwerk (XVII en XVIII).
Een gedreven zilveren reliekhoofd (1362) door Elias Scerpswert, uit deze kerk
afkomstig (oorspronkelijk uit de Salvatorkerk te Utrecht), is in het Nederlandsch
museum te Amsterdam, een verguld zilveren, gedreven kelk (± 1700) in de
Oud-Katholieke kerk van den H. Laurentius te Rotterdam.
17. Levendaal. De SYNAGOGE (1762) der Ned. Israëlietische gemeente bezit:
Eenvoudige, klassicistische Arke, Lodewijk XVI.
Houten kandelaar, Lodewijk XVI, en koperen menorah (XVIII).
Eenige zijden voorhangen (XVIII en XIX A) en geborduurde wetsrolmantels
(XVIII c).
Vijf zilveren leeswijzers (XVIII d) en zes siertorens (twee Lodewijk XIV, twee
Lodewijk XV en twee ± 1800).
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Gedreven kan en kom (XVII) van wit koper voor de handwassching der priesters.
Besnijdenisbank, Lodewijk XVI, met koperen opschriftplaatjes.
Kastje, Duitsch werk, Lodewijk XVI.
In de bij de Synagoge behoorende leeszaal, vier koperen kandelaars (XVII d) en
een wetstafel (XVIII) met gebloemd zijden voorhang (XVII d).

e. Gebouwen voor liefdadigheid en onderwis.
1. Lange Vrouwen-kerksteeg. ST. CAECILIA-GASTHUIS. Poortje (± 1500) van baken bergsteen, met lateren bovenbouw (± 1620, toegang gevend tot een met
kruisribgewelven overkluisden doorgang met op één na vernieuwde kraagsteenen.
Hofje met lage huisjes (XVII); gesneden deurkozijn (± 1650) voor de
regentenkamer, waarin twee borden (XVIII) met de namen der gasthuismeesters. In
de Lange Agnietenstraat, gevelsteen (XVII d).
Verschillende voorwerpen, van dit gasthuis afkomstig, zijn in het Stedelijk museum,
nl. gevelsteen (XVII) van de apotheek; klok, gegoten in 1730 te Amsterdam door
Hendrik Kemper; een altaarstuk (midden XVI), eenige schilderijtjes en vier
regentenstukken, waarvan twee door J. de Vos (1662 en zonder jaar), een door W.
de la Colatz (1701) en een door F. van Mieris (1730).
2. Haarlemmerstraat 165. Van het voormalig ST. BARBARAGASTHUIS (gesticht vóór
1428), in 1577 Huiszittenhuis, later Fusteinhal, thans spijskokerij, zijn nog aanwezig
de spanten van het houten gewelf (XV A) en twee met monsters versierde
kraagstukken.
3. Oude Vest 23. ELISABETHSGASTHUIS. Bergsteenen poortje (1623, kroonlijst
modern). Op de binnenplaats, met
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wapens versierde omlijsting om den toegang tot de regentenkamer. Twee poortjes
(1603 en ± 1707), een schoorsteenbetimmering, Lodewijk XV, en een regentenstuk
(1667), van dit gasthuis afkomstig, zijn in het Stedelijk museum.
4. Buiten den Morschsingel. Het voormalig PESTHUIS (1658-1662 gebouwd, ter
vervanging van een in 1635 gesticht houten), later militaire gevangenis, thans
verbeter-inrichting voor vrouwen. Baksteenbouw met galerij om vierkante
binnenplaats. Eenvoudige toegangspoort, waarboven bas-relief (1660): pestlijders,
door Rombout Verhuist. IJzeren hek (1721). Inwendig: eenvoudige trap met gesneden
baluster, preekstoel (XIX A) en altaarstuk (latere copie, vermoedelijk naar Rubens),
beide afkomstig uit de Roomsch-Katholieke kerk aan de Haarlemmerstraat.
Twee regentstukken van het pesthuis, onderscheidenlijk door J. Potheuck (1658)
en A.G. Beeldenaker (1667), zijn in het Stedelijk museum.
5. Middelweg. Voormalig OUDE-MANNEN- EN VROUWENHUIS, sinds 1815 MILITAIR
INVALIDENHUIS, sinds 1913 voor verschillende doeleinden gebruikt. Op het voorplein,
twee kanonnen, gegoten in 1785 en 1789 te 's-Gravenhage door Joh. Maritz. In den
voorgevel van het eenvoudige gebouw, opschriftsteen (1815). Een hieruit afkomstige,
eenvoudige betimmering en een schoorsteen (1703) zijn overgebracht naar het nieuwe
gesticht aan den Hoogen Rijndijk.
6. Heerengracht. Het OUDE-MANNEN- EN VROUWENHUIS bezit een regentenstuk (±
1800), crayon door J. Jelgerhuis, schoorsteenstuk (1784) met wapens, door Montee,
afkomstig uit het Arme-kinderhuis, schoorsteenstuk (1703), grisaille door H.E. van
Dijk (thans gebruikt als dessus-de-porte), bokaal (1784) met afbeelding van het oude
huis aan den
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Middelweg, en een staande klok (XVIII B) door Jacob Haring te Amsterdam. Een
uit dit gesticht afkomstige kamerbetimmering met marmeren schoorsteenmantel
(XVIII A) en een laat-gothische, eiken archiefkast (XVI) zijn in het Stedelijk museum.
7. Hooglandsche Kerkgracht. Het H. GEEST- of ARMEWEES- en KINDERHUIS (1607),
uitwendig gerestaureerd 1882, onder leiding van W.C. Mulder, bestaat uit twee naast
elkander gelegen huizen met trapgevels (1650). Naast het meest rechtsche huis vroeger Baaihal - een gebouwtje met bergsteenen poortje (1607), waarboven
oeil-de-boeuf met gesmeed diefijzer in kruisvorm. In den verbindingsmuur een
spitsbogig poortje, in welks boogtrommel een bas-relief, Nederdaling van den H.
Geest. In den muur cartouches met opschriften; er bovenop frontonvormige bekroning,
geflankeerd door beelden van een weesjongen en weesmeisje. Inwendig:
regentenkamer met eenvoudige betimmering. Stucwerk door Werda. Het gesticht
bezit:
Vier regentenstukken, onderscheidenlijk door A. van den Tempel (1669), Hier.
van der Mey (1687), J.R. Niels (1760) en J.B. Coclers (± 1774).
Twee schilderijen, allegorische voorstellingen, door J. van der Sluys (een gemerkt:
1684).
Een portretstuk (1699) en twee mansportretten.
Twintig gegraveerde, geslepen en gestipte glazen bokalen (XVII en XVIII, een
gedateerd: 1774), enkele met gegraveerde zilveren deksels, en een gesneden eiken
kastje (1774) ter bewaring van een dezer glazen.
Verschillende voorwerpen uit dit gesticht zijn in het Stedelijk museum, nl. een
bergsteenen poortje, een gevelsteen en vijf wapensteenen (alles 1680).
Oude Rijn 33a. Bergsteenen poortje (1774) van het weeshuis, bekroond door
weesjongen en -meisje, die een lambre-
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quin over zes wapens houden. Op het voetstuk gemerkt: C.V.R.
8. Oude Vest. Voormalig WAALSCH WEESHUIS, later ziekenhuis, thans KWEEKSCHOOL
VOOR ONDERWIJZERS. Gevel (1766) met hardsteenen pilasters, deurtravee en stoep.
9. St. Jacobsgracht. Het ROOMSCH-KATHOLIEKE WEESHUIS (blijkens opschriftsteen
herbouwd na de buskruitramp van 1807) bezit drie portretten van regenten en
regentessen (XVIII B en XIX a). Een hieruit afkomstig portret (1560) van Claes
Floris Borre is in het Stedelijk museum.
10. Achter den Ouden Rijn 44. HUISZITTENHUIS. In het administratiegebouw:
eenvoudige schoorsteen (XVII d) met schilderstuk, de Liefdadigheid. Portretten van
Hugo van Swieten, stichter, in 1480, van het Sionshof (aet. 36, XVI), van Johan van
Opmeer († 1720) en vrouw, en van een onbekende (XVIII B). Bord met opschrift
betreffende eene schenking in 1628 aan het Sionshof. Pennekunst (1796) door A.
Arenoutse.
In de kamer der vrouwen-kraammoeders: groote, met snijwerk versierde
schoorsteenboezem (1682), waarin schilderstuk, het Laatste Oordeel.
In een rentmeesterskamertje: oude wandkasten (XVII), en tegen de zoldering een
met wapens beschilderd doek (XVIII a).
11. Oude Rijn 44a. Voormalig GRAANMAGAZIJN VOOR DE ARMEN. Groot pakhuis
(1754).
12. Hooigracht 9. ST. ANNAHOFJE, gesticht in 1492. Poortje (± 1670) van bak- en
bergsteen. Op het binnenplein hardsteenen pomp (± 1750). De kapel (gewijd 1509)
is een baksteenbouw van eene travee met 3/8 sluiting, en kleinen westelijken
voorbouw (XVI), waarboven opkamer, als woning voor den priester van het hofje.
In den westgevel, latere
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toegang, waarnaast sporen van den oorspronkelijken. Laat-gothische dakruiter.
Inwendig: gemetseld straalgewelf op ribben; in de sluitingswanden nisjes voor piscina
en ampullen. De kapel bezit o.a.:
Zandsteenen altaar met opschriftsteen betreffende stichting en wijding der kapel,
geflankeerd door de wapens der stichters. Hardsteenen mensa. Op het altaar: drieluik,
de aanbidding der drie koningen (XVI, a, gerestaureerd door Hauser); twee koperen
kandelaars, wijwateremmer, en lavaboketel, tinnen ampullen en collecteschaal (alles
XVI), tinnen kannetje (XVII).
Schilderij (1558), met donateur en opschrift in fraai gesneden Renaissance-lijst.
Enkele onbelangrijke schilderijen (XVII A), waarbij een (1630): de trap der jeugd.
Gesneden houten tweeluikje (midden XVI).
Fragmenten van gebrandschilderd glas: wapens en vier Nieuw-Testamentische
voorstellingen.
Zwarte linnen dalmatiek.
In den voorbouw: rouwborden (1675, 1723, 1725 enz.).
In de opkamer; zes stoelen, tafel, bedstede (XVII), stukken wandtapijt met profane
voorstellingen (XVI).
13. Haarlemmerstraat 264. ST. JANSHOF, gesticht 1565. Eenige der huisjes
vermoedelijk uit den stichtingstijd. Eenvoudige poort met ijzeren ophaal (XVIII).
14. Achtergracht. BARTHELOME'S WILLEMSZ. VAN ASSENDELFTS HOF. Boven den
ingang, opschriftsteen (1628).
15. Vijfde Binnenvestgracht 22. JOOST HEINDRICXSZHOFJE, gesticht 1503. Eenvoudig
poortje met opschriftsteen (1627).
16. Levendaal 109-111. In modernen gevel, zandsteenen poortje van het
BETHLEHEMSHOF. Op de binnenplaats, zestien oude huisjes in steen (1631).
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17. Steenstraat 15. ST. SALVATORSHOF. Zandsteenen poortje en opschriftsteen (1636).
18. Papengracht 16. BROEKHOVEN'S HOF. Gevel (1640) in den trant van Pieter Post.
Negen van dit hof afkomstige portretten (midden XVI, 1601 en drie, door J. Azn.
van Ravestein, 1626) zijn in het Stedelijk museum.
19. Schoolsteeg 3. ZIONSHOF (gesticht 1480). Poortje (± 1641) met opschriftsteen.
In de Zionsteeg, poortgebouw (± 1670), in welks achtergevel wapensteen.
20. Pieterskerkhof 42. PIETERSHOF. Poortje (1645), waarnaast hek tusschen pijlers
met zandsteenen vazen (XVII).
21. Brandewijnsteeg 17. HOFJE VAN WOUDENDORP. Cartouche (1645) met wapen.
22. Pasteurstraat 2c. CATHARINA MARTENSHOF. Modern gebouw, voorzien van
cartouche (1646) met opschrift betreffende het in 1909 afgebroken oude hofje aan
de Zijdgracht.
23. Wielmakerssteeg 23. ST. BARBARAHOFJE. Gevelsteen (XVII A).
24. Oude Varkenmarkt 1. LORIDANSHOFJE. Poortgebouw (1656) met zandsteenen
poortje en monumentalen schoorsteen met windwijzer. Inwendig: regentenkamer
met eenvoudigen schoorsteen, tafel en tien stoelen (alles 1656) en drie regentenborden
(een met trekletters, 1686). Een portret van Pieter Loridan door N.C. van Negre
(1656) en een regentenstuk door J. van der Merck (1665), van dit hof afkomstig, zijn
in het Stedelijk museum.
25. Doelensteeg 7. HOFJE VAN EVA VAN HOOGEVEEN. Zandsteenen poort (1659).
Op het binnenplein, oude huisjes (XVIII B) en hardsteenen pomp met versierde
koperen tuit en slingers (XVII B). Aan de Doelengracht 6-7, poortgebouw (1659),
waarin eenvoudig poortje en cartouche met opschrift.
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26. Binnenvestgracht 7. TEVELSHOF. Eenvoudig poortgebouw (1666) met zandsteenen
poortje, in welks boogveld versierd ijzeren rasterwerk. Het hof bezit vijf portretten
van leden der familie Tevel.
27. Middelste gracht 27. SCHACHTENHOF. Poortgebouw (1671), waarin bergsteenen
poortje met ijzeren boogvulling. Op het binnenplein, oude huisjes en pomp (1730).
In de vestibule houten poortje (XVII c).
28. Hooglandsche kerkgracht 38. HOFJE HET MIERENEST. Poortje met deur (XVII
c).
29. Oude Vest 159. HOFJE MEERMANSBURG. Breede gevel (1681) met pilasters en
fronton, steenen poort met beeldhouwwerk. Op het binnenplein, versierde gevel
(XVII d) voor het middelste huis; hardsteenen pomp. Inwendig: in de hal, gesneden
wapenbord; in de regentenkamer, schoorsteenbetimmering (XVII B), trijpbehang en
stucplafond (XVIII). Regentenlijst met wapens (XVIII), portretten van regenten en
familieleden der stichters, twee door J. Gzn. Cuyp, twee door Mierevelt, acht door
J. de Baen en een in den trant van C. Netscher.
30. Douzastraat 25. ST. JACOYSHOF. Poort met steen (1681).
31. Kloksteeg 21. JAN PESIJNSHOF. Poortgebouw (1683) met zandsteenen poort,
waarin deur met klopper. Monumentale baksteenen schoorsteen. Moderne opschriften
ter herdenking van John Robinson, die hier woonde van 1611-1625. Inwendig: in
den doorgang, gemetselde onderbouw voor den schoorsteen in de regentenkamer,
die een houten kap (± 1683) heeft. Vijf portretten uit het hof zijn in het Stedelijk
museum.
32. Douzastraat 16. SAMUEL DE ZEE'S HOFJE. Bergsteenen poort (1723). In den
doorgang tweede poort (1723), en op het binnenplein opschriftsteen (1743).
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33. De in 1875 afgebroken gevel (1688) van het H. GEESTHOFJE, vroeger ter plaatse
der Studentensociëteit, is opgesteld te Delft op het binnenplein der Technische
Hoogeschool.
34. Hooigracht 81. HOFJE VAN FRANçOIS HOUTTUYN. Eenvoudig poortje (1737).
35. Oude Vest 15. CONINCKSHOF. Eenvoudige gevel (1773) met hardsteenen poortje.
36. Haarlemmerstraat 50. STEVENSHOF. Houten poort (1777).
37. Oude Hoefstraat 12. HOFJE VAN BARENT VAN NAMEN. Poortje (1788), waarboven
opschriftsteen.
38. Kaiserstraat. Verschillende voorwerpen, afkomstig van het voormalig
JERUSALEMHOF, zijn thans in het Stedelijk museum, n.l. kapspant en vijf balksleutels
uit de in 1887 afgebroken kapel (± 1467), een opschriftsteen (XVIII), uitgebroken
uit den muur der tot bierdragersgildehuis ingerichte kapel, een opschrift betreffende
de stichting, en het testament van den stichter op paneel, drie schilderijen, en een
lijst van bedevaartgangers (XV c) op paneel.
39. Rapenburg 73. Kapel van het KLOOSTER DER WITTE NONNEN, na verbouwing
ingewijd 5 Juni 1516, in 1581 ingericht tot UNIVERSITEITSGEBOUW, in 1616 door
brand geteisterd. De vóór 1600 afgebroken toren is in 1670 door een nieuwen
vervangen. De kapel, baksteenbouw (XV B, gewijzigd 1516 en 1578), met plint en
banden van bergsteen, bestaat thans uit een rechthoekig gesloten, eenbeukig schip,
met ingebouwden oosttoren (bovenbouw 1670) en een zijbeuk aan den noordkant,
thans door in de intercolumniën gestelde muren van de kapel gescheiden en dienende
als gang. Zadeldak met dakvensters; oosttoren met open bekroning,
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waarop windvaan. Inwendig: door een vermoedelijk in 1586 ingelegden vloer, op
balken met gebeeldhouwde sleutelstukken, is het westelijk deel der kapel thans in
twee verdiepingen verdeeld. In de twee oostelijke traveëen is het gelijkvloers,
vermoedelijk bij de verbouwing in 1516, driebeukig aangelegd en gedekt met op
pijlers gedragen, gemetselde gewelven. In verband met den aanleg der verdieping
zijn de oorspronkelijk doorloopende vensters, op één na, dat dichtgemetseld is, in
tweeën gedeeld door een gemetselde borstwering; de traceeringen zijn van ± 1880.
Onder het dak zijn nog de schinkels zichtbaar van het houten tongewelf, dat de kapel
oorspronkelijk dekte. Steenen wenteltrap. In de Senaatskamer, schoorsteen,
stucplafond en wandbetimmering (alles Lodewijk XIV), waarin portretten der
professoren (XVI-XX). Beneden gebeeldhouwde grafzerk (XVI c) voor Floris en
Joannes van Adrichem († 1572).
In het groot auditorium, eiken dubbel spreekgestoelte (XVII A) met overhuifde
zitbanken en in het klein auditorium eiken spreekgestoelte (± 1620).
Deuren (1675) van het vroeger orgel uit het groot auditorium zijn in het Stedelijk
museum.
40. Rapenburg 73. In den HORTUS BOTANICUS, vier zandsteenen bustes, o.a. portretten
van Linnaeus en S.J. Brugmans (1763-1819), de laatste (1819) door Godecharl. Een
opschriftsteen (1736) uit den hortusmuur is in het stedelijk museum.
41. Kaiserstraat 13. Voormalig STATEN-COLLEGE (1592), thans particuliere woning.
Vóór- en zijgevel.
42. Lockhorststraat 16. Voormalige LATIJNSCHE SCHOOL, thans in gebruik voor
verschillende doeleinden. Rijke trapgevel (1590) van bak- en bergsteen met fries van
metselmozaiek. Bergsteenen poort (1600) met oude deur. Ver-
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bindingsmuur met poortje (XVII A) van het voormalig rectorshuis is opgesteld in
den tuin van 's Rijksmuseum te Amsterdam.
43. Rapenburg 72. De voormalige kapel van het FALIEDE-BEGIJNHOF, later Engelsche
kerk, thans bij de UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK in gebruik, is een uitwendig
gepleisterde en inwendig geheel gewijzigde baksteenbouw (± 1500), bestaande uit
een eenbeukig schip met 5/10 sluiting. Eenige grafzerken (o.a. 1684) zijn onder den
vloer verborgen. Een houten kraagstuk (± 1500) van het vroegere houten gewelf is
in de verzameling van Ridder de Stuers te Parijs.
44. Rapenburg 25. BIBLIOTHECA THYSIANA. Goed bewaarde gevel (1655,
gerestaureerd 1902) van bak- en bergsteen, in den trant van Pieter Post.
Toegangspoortje, wapen- en opschriftsteenen. Inwendig: oude bibliotheekkasten
(een met wapen en jaartal 1657), draaibare boekentafel (XVII) en portret (XVII) van
Thysius.
45. Pieterskerkhof. WAALSCHE BIBLIOTHEEK. Op zijde: trapgevel (XVII c). Twee
hiervan afkomstige steenen pijn appels zijn in het Stedelijk museum.

g. Particuliere gebouwen.
A. Renaissance-gevels, zeventiende en achttiende eeuw.
1. Koorlammersteeg 1. Eenvoudige gevel (1611).
2. Oude Singel 72. Gevel in bak- en bergsteen (tusschen 1612 en 1627,
gerestaureerd ± 1891), met trapgevel in het midden, geflankeerd door balustrades.
Gevelsteenen met cartouche en opschrift. Koppen.
3. Pieterskerkgracht 9. Rijke gevel van bak- en bergsteen (1619). Van boven recht.
Opschriftsteenen, zijgevel aan de binnenplaats met twee kruiskozijnen. Naast
den gevel, berg-
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

steenen poortje (1698). Op de binnenplaats zijdelingsche aanbouw (1619),
waarin eiken betimmering met schoorsteen, Lodewijk XV, en eenvoudige eiken
trap (XVII B). In het voorgebouw, wandbetimmering (XVII B). Twee hieruit
afkomstige gebeeldhouwde vensterkozijnen (1543) zijn thans in het Stedelijk
museum.
Rapenburg 70. Tweelingtrapgevels (1621). Eenvoudige deuromlijsting. Jaartal
in zijmuur. Inwendig plafondbeschildering (XVII d) door A. Terwesten.
Rapenburg 71. Hardsteenen onderpui met beeldhouwwerk (XVI d), oostelijke
helft van den muur, die het Academiegebouw verbond met een woonhuis aan
het Rapenburg, thans aangetrokken bij No. 71. Een ander fragment van dien
muur, waarin zich de Academiepoort bevond, staat nog op den zuidoosthoek
van het Academiegebouw. Achter de oostelijke helft werd in 1621 de drukkerij
der Elzeviers gebouwd.
Groenhazengracht. Trapgevel (XVII a). Anker.
Vliet 29. Trapgeveltje (XVII a).
Korte Diefsteeg 6. Eenvoudige trapgevel (XVII a). Kruiskozijnen.
Oude Rijn 128. Verminkte trapgevel (± 1625). Ankers.
Vliet, hoek Bakkersteeg. Gevelfragment (XVII A).
Lange Bouwelouwensteeg 7. Lage gevel (XVII A) met houten pui. Lessenaardak.
Oude Rijn 124-126. Eenvoudige trapgevel (XVII A). Kruiskozijn. Ankers.
Langebrug 95 Eenvoudige trapgevel (XVII A).
Vliet 14. Eenvoudige trapgevel (XVIV A). Anker.
Rapenburg 129. Rijke trapgevel (1630, gerestaureerd door W.C. Mulder ± 1890)
in den trant van Hendrik de Keyser. Cartouche met jaartal.
Breestraat 56. Rijke breede gevel (± 1630, gerestaureerd ± 1900, deur verplaatst
in 1905), in den trant van
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17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Hendrik de Keyser. Gebeeldhouwde kop en topleeuw. Zonnewijzer. Stoep met
eenvoudig ijzeren hek, Lodewijk XIV.
Breestraat 177. Gevel van bak- en bergsteen (1632, onderpui gewijzigd 1907).
Keldervensters met gesmeed ijzeren tralies. Inwendig: stucplafond en
schoorsteenmantel, Lodewijk XVI. Gevelsteen.
Oude Singel 210. Eenvoudige verminkte trapgevel (XVII b). Gevelsteen.
Kraaierstraat 5-7 (vroeger één huis) Gevel (XVII) met eenig beeldhouwwerk.
Hoogewoerd 35. Trapgevel (XVII b).
Breestraat 51. tuitgevel met dubbelgezwenkte omtreklijnen (XVII b, onderpui
nieuw).
Maarsmanssteeg 19. Eenvoudige breede trapgevel(XVIIb).
Rapenburg 37. Verminkte trapgevel (XVII b, gewijzigd XVIII).
Rapenburg 39. Trapgevel (XVII b).
Nieuwstraat 49. Smalle gevel (1650) met eenig beeldhouwwerk en houten
onderpui.
Nieuwstraat 51-53. Gevel met metselmozaiek (± 1650).
Mandemakerssteeg 5. Eenvoudige gevel (1650). Wapenschilden
Oude Rijn 79. Verminkte gevel (± 1650).
Aalmarkt 20. Eenvoudige trapgevel (midden XVII).
Botermarkt 23. Gevelfragment (midden XVII).
Vischmarkt 22. Eenvoudige trapgevel (midden XVII). Kruiskozijnen.
Breestraat 79. Trapgevel (1652). Oeil-de-boeuf, twee cartouches en gevelsteen
(herplaatst 1880). Opmerkelijke zijgevel in de Diefsteeg.
Donkersteeg. Huis ter Lucht, voormalig huis der burggraven (verbouwd 1655).
Inwendig: met snijwerk versierde boog (XVII B) in over het water uitgebouwd
vertrek; eenig snijwerk en schoorsteenstuk (XVIII) in den salon.
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34. Noordeinde 11. Gevelfragment (1660).
35. Heerengracht 82. Pakhuis met trapgevel (1660). Deurkalf met wapenschild en
jaartal, gekoppelde kruiskozijnen.
36. Steenschuur 13. Trapgevel (middel XVII). Stoeppalen en hek (XVIII d).
37. Rapenburg 3. Eenvoudige trapgevel (midden XVII).
38. Haarlemmerstraat 225. Verminkt geveltje (midden XVII).
39. Apothekersdijk 9. Eenvoudige trapgevel (midden XVII) met poortje.
40. Boommarkt 13. Breede trapgevel (XVII). Kruiskozijnen met luikjes en glas in
lood.
41. Korte Diefsteeg 6. Verminkte trapgevel (XVII A).
42. Diefsteeg 12. Eenvoudige trapgevel (midden XVII). Kruiskozijn.
43. Oude Rijn 86. Eenvoudige tuitgevel (XVII). Ankers.
44. Oude Rijn 114. Eenvoudige gevel (XVII). Anker.
45. Oosterkerkstraat, Pakhuisgevel (1666). Kruiskozijnen, cartouches.
46. St. Jacobsgracht 16. Gevel (1669). Kleine kruiskozijnen met luikjes, cartouches.
47. Noordeinde 24. Trapgevel (1671). Gevelsteen.
48. Hoogewoerd 38 Tuitgevel (XVII c).
49. Hoogewoerd 169. Eenvoudige trapgevel (XVII c). Cartouche.
50. Hoogewoerd 175. Eenvoudige trapgevel (XVII c).
51. Hoogewoerd 181. Eenvoudige trapgevel (XVII c). Cartouches.
52. Hoogewoerd 189. Eenvoudig gevelfragment (XVII c).
53. Kraaierbrugstraat 3. Eenvoudig gevelfragment (XVII c). Kruiskozijnen.
54. Nieuw Rijn 56. Eenvoudige tuitgevel (XVII c).
55. Turfmarkt 11. Eenvoudige trapgevel (XVII c).
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Heerengracht 58 en 60. Twee eenvoudige trapgevels (XVII c).
Heerengracht 104 en 108. Eenvoudige gevelfragmenten (XVII c).
Derde Groenesteeg 57 en 90. Eenvoudige gevelfragmenten (XVII c).
Aalmarkt 24. Eenvoudige trapgevel (XVII c).
Botermarkt 1. Eenvoudige trapgevel (XVII c).
Papenstraat 4. Eenvoudige gevel (XVII c, dakvenster vernieuwd).
Papengracht 21. Eenvoudige trapgevel (XVII c).
Lockhorststraat 24. Eenvoudige trapgevel (XVII c).
Langebrug 51. Eenvoudig gevelfragment (XVII c).
Rapenburg 117a. Eenvoudig gevelfragment (XVII c). Zijgevel aan den Vliet.
Steenschuur 15. Verminkte trapgevel (XVII c). Stoep hek (XVII d).
Noordeinde 33. Eenvoudige trapgevel (XVII c).
Garenmarkt 13. Eenvoudige trapgevel (XVII c). Ankers.
Steenschuur 1. Trapgevel in bak- en bergsteen (XVII B). Inwendig: marmeren
schoorsteenmantel (XVIII A).
Korenbrugsteeg 5. Eenvoudig gevelfragment (XVII B).
Papenstraat 3 en 8. Eenvoudige trapgevels (XVII B). De laatste met anker.
Gerecht 12. Eenvoudige gevel (XVII B).
Houtstraat 6. Eenvoudige trapgevel (XVII B).
Pieterskerkhof 4. Eenvoudige trapgevel (XVII B). Kruiskozijnen.
Kloksteeg 2. Eenvoudige trapgevel (XVII B) met verminkten top. Kruiskozijn.
Nieuwsteeg 41. Eenvoudige trapgevel (XVII B). Kruiskozijn.
Rapenburg 42. Eenvoudige trapgevel (XVII B). Anker.
Oude Varkenmarkt 24. Trapgevel (XVII B).
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Nieuwe Rijn 108-111. Vier verminkte gevels (XVII B). Kruiskozijnen.
Oude Rijn 23. Eenvoudige tuitgevel (XVII B). Anker.
Haarlemmerstraat 38. Eenvoudige trapgevel (XVII B).
Haarlemmerstraat 99. Eenvoudige tuitgevel (XVII B) met voorspringende
verdieping.
Donkersteeg 18. Eenvoudige trapgevel (XVII B).
Oude Vest 53. Eenvoudige trapgevel (XVII B). Anker.
Oude Singel 96. Eenvoudige trapgevel (XVIII B).
Houtmarkt, hoek Langegracht. Eenvoudige trapgevel (XVII B). Kruiskozijnen.
Vischmarkt 8. Eenvoudige gevel (1682). Van boven modern. Versierde
deuromlijsting en kalf.
Hooigracht 48. Dubbele trapgevel (XVII d). Kruiskozijnen. Inwendig:
kamerbetimmering met geschilderd behang (± 1803).
Vischmarkt 15. Tuitgevel (XVII d). Ankers.
Levendaal 153-165, 171-177 en 181-185. Ten deele verminkte trapgevels (XVII
d). Eenige met kruiskozijnen.
Hooglandsche kerkgracht 18. Eenvoudige tuitgevel (XVII d).
Donkersteeg 3 en 5. Eenvoudige trapgevels (XVII d). Ankers.
Mare 32. en 76. Eenvoudige trapgevels (XVII d).
Oude Vest 7. Eenvoudige trapgevel (XVII d).
Oostdwarsgracht 16. Eenvoudige trapgevel (XVII d).
Heerengracht 16. Pakhuis met trapgevel (XVII d).
Langestraat 10-14. Eenvoudige trapgeveltjes (XVIId). Kruiskozijnen.
Rapenburg 49. Eenvoudige trapgevel (XVII d). Oeil-de-boeuf. Deur, Lodewijk
XVI.
Lange Raamsteeg 11. Topgeveltje (XVII d) met kruiskozijn.
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100. Hoogewoerd 36. Eenvoudige tuitgevel (XVII d). Gedreven looden verlaatbak.
Ankers.
101. Hoogewoerd 44 en 48. Tuitgevels (XVIIId). Ankers.
102. Hoogewoerd 96. Eenvoudig gevelfragment (XVII d).
103. Heerensteeg 7. Eenvoudige tuitgevel (XVII d). Kruiskozijn.
104. Oude Singel 188. Eenvoudige tuitgevel (XVII d). Anker.
105. Hooigracht 15a. Pakhuis met trapgevel (± 1700).
106. Kaiserstraat 9. Eenvoudige breede trapgevel (± 1700).
107. Douzastraat 4. Eenvoudige tuitgevel (± 1700). Ankers.
108. Garenmarkt 32. Eenvoudige topgevel (± 1700). Ankers.
109. Levendaal 85. Eenvoudige trapgevel (XVII a). Kruiskozijnen.
110. Oude Rijn 152. Trapgevel (XVIII a).
111. Rapenburg 59. Geschonden gevel (XVIII a).
112. Oude Rijn 92. Eenvoudige tuitgevel (XVIII a). Anker.

B. Gevels in den trant van Vingboons.
1.
2.
3.
4.
5.

Langebrug 83. Tuitgevel (1650) met pilasters en festoenen. Latere kroonlijst.
Turfmarkt 10. Trapgevel (1651) met vleugelstukken, festoenen en vazen.
Rapenburg 29. Tuitgevel (1664), met pilasters, festoenen en cartouche.
Rapenburg 31. Dergelijke gevel (1664) van bergsteen. Wapenschild.
Pieterskerkgracht, hoek Langebrug. Eenvoudige gevel (1671) met vleugelstukken
en fronton.
6. Oude Varkenmarkt. Trapgevel (XVII B) met schelpvormig fronton.
7. Oude Singel 58. Gevel (XVII c) met pilasters, vleugelstukken en ovaal
blindvenster.
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8. Noordeinde 35. Trapgevel (XVII c) met gebogen fronton. Houten dekstuk,
Lodewijk XV.
9. Hoogewoerd 138. Trapgevel (XVII B) met vleugelstukken, festoenen en fronton.
Inwendig: kamer met geschilderd behang (XVIII B) en dessus-de-porte, Empire.
10. Utrechtsche Veer 2. Breede pakhuisgevel (XVII c). Kruiskozijnen.
11. Hoogewoerd 167. Trapgevel (XVII c) met festoen, en, op de tweede verdieping,
gekoppelde kozijnen voor een zolderluik, geflankeerd door vensters.
12. Haarlemmerstraat 174. Gevel (1679) met pilasters, op het middenstuk tuitgevel
met gebogen fronton, vleugelstukken en festoenen. Onderpui gewijzigd.
13. Rapenburg 86. Trapgeveltje (XVII d) van bak- en bergsteen, met vleugelstukken
en fronton.
14. Hoogewoerd 143. Trapgevel (± 1700) met vleugelstukken, met afhangende
festoenen.
15. Heerengracht 14. Trapgevel (± 1700) met vleugelstukken alsvoren. Anker.

C. Gevels in den trant van Pieter Post.
1. Breestraat 99. Gecemente gevel (XVII A), vermoedelijk van bergsteen.
2. Haven 20. Gevel (1641) met gebeeldhouwde draagsteenen onder de gootlijst
met metselmozaiek. Dergelijke gevels: Haven 26, 38, 40 (1645) en 42.
3. Rapenburg 48. Breede bergsteenen gevel (midden XVII) met rijk gebeeldhouwde
festoenen en deuromlijsting. Bordes en stoephek. In 1908 inwendig geheel
verbouwd. Monumentale eiken trap en stucwerk, Lodewijk XV, in gang en
trappenhuis.
4. Hooglandsche kerkgracht 44. Gevel (midden XVII) met festoenen en cartouche.
5. Rapenburg 2. Breede gevel (tusschen 1667 en 1675)
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6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

in bak- en bergsteen. Wapenschild, stoep met hek. Aanweerszijden van den
gevel, poort met wapenschild.
Rapenburg 4 Gevel (tusschen 1667 en 1675) met stoep en versierd keldervenster.
Rapenburg 6. Breede gevel (tusschen 1667 en 1675) met bergsteenen onderpui.
Gebeeldhouwd fronton. Stoephek. Inwendig: stucplafonds, Lodewijk XV. Uit
dit huis afkomstige betimmeringen zijn thans in het huis Meer-en-berg onder
Heemstede.
Rapenburg 8. Breede gevel (tusschen 1667 en 1675) met rijke hardsteenen
deuromlijsting met gezand houten bovenstuk. Inwendig: stucplafond en
marmeren schoorsteenmantel (XVIII b).
Rapenburg 10. Gevel (tusschen 1667 en 1675) met festoenen. Inwendig:
stucwerk, schoorsteen en dessus-de-porte, Lodewijk XV.
Pieterskerkhof 9-17. Tegen de kerk gebouwde huisjes (± 1653), 9-15 met
festoenen langs de deuromlijsting, 11 en 17 met frontons.
Rapenburg 41-45. Gecombineerde gevel (XVII c) voor drie huizen. No. 45 met
gesneden deuromlijsting en deur en ijzeren stoephek, Lodewijk XV. In No. 41:
stucplafond en gesneden trapleuning in de gang, achterzaal met schoorsteen,
waarin schilderstuk, alles Lodewijk XV, en velouté behang (XIX a).
Rapenburg 51-57. Dergelijke gevels (XVII c). No. 55 met eenvoudige
deuromlijsting en dakvenster, Lodewijk XV.
Rapenburg 34. Zandsteenen gevel (XVII B).
Rapenburg 36. Bergsteenen gevel (XVII B) met breed fronton.
Rapenburg 38. Gevel (XVII B) met festoenen. Stoephek.
Korenbrugsteeg 1. Eenvoudige gevel (XVII c).
Heerengracht 20. Eenvoudige gevel (XVII c) met festoenen.
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18. Donkersteeg 18. Eenvoudige gevel (XVII B).
19. Hooglandsche kerkgracht 22. Gevel (XVI c) met rechte kroonlijst. Versierde
deurpoort. Inwendig: stucplafond en twee plafondstukken, toegeschreven aan
J. de Wit en G. de Lairesse.
20. Papengracht 32. Gevel (XVII c) van bak- en bergsteen met festoenen, twee
wapenschilden en versierde deuromlijsting.
21. Noordeinde 50. Breede gevel (XVII c) van bak- en bergsteen, met festoenen en
versierde bovendorpels der vensters.
22. Breestraat 84. Natuursteenen gevel (XVII c), verminkt ± 1900 door uitbreken
der onderpui. In het fronton, beeldhouwwerk door P.R. Xavery.
23. Breestraat 139. Natuursteenen gevel (XVII c) met festoenen. Latere kroonlijst,
deur, Lodewijk XVI.
24. Rapenburg 19. Kantongerecht en Ethnographisch museum. Achtergevel met
fronton (XVII d). Voorgevel (midden XVIII). Stoep met ijzeren palen en hek.
Inwendig: schoorsteen (midden XVIII) met schilderstuk door J.N.
Breekenheimer.
25. Rapenburg 40. Gevel (XVII d) met vruchtenkrans. Stoeppalen.

D. Lodewijkstijlen en later.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oude Singel 78. Vlakke gevel. In de deuromlijsting: 1715.
Oude Singel 190. Topgevel (XVIII a) met fronton en vleugelstukken.
Oude Vest 103. Dergelijke gevel (XVIII a).
Pieterskerkkoorsteeg 9. Winkelpui (XVIII a).
Breestraat 30-32 en 167. Eenvoudige gevels (XVIII a en b).
Oude Singel 66. Eenvoudige gevel (XVIII A, gewijzigd ± 1850). Inwendig:
rijke marmeren schoorsteen.
7. Rapenburg 27. Dubbel huis (1728). Rechte kroonlijst, eenvoudig versierde
deurtravee.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Oude Rijn 90. Pakhuis met trapgevel (1737).
Stille Rijn 4. Dergelijk pakhuis (XVIII b).
Garenmarkt 8 Gevel (1740) met rechte kroonlijst.
Breestraat 91. Gevel (XVIII b) met versierde kroonlijst. Stoephek. Inwendig:
stucplafonds (XVIII b).
Breestraat 72. Gevel (XVIII b) met hardsteenen plint en versierde middentravee.
Breestraat 42. Eenvoudige gevel (XVIII b). Versierde deuromlijsting.
Oude Singel 40. Eenvoudige gevel (XVIII b) met gebogen fronton.
Rapenburg 65. Gevel (1749) met pilasters, kroonlijst en versierde middentravee.
Stoeppalen met hek. Achtergevel (midden XVIII). Inwendig: stucwerk en
gesneden deuren.
Oude Vest 97. Tuitgevel (midden XVIII) met bergsteenen omlijsting, vazen op
de hoeken en beeldje op den top.
Rapenburg 87. Trapgevel (midden XVIII) met fronton en vleugelstukken.
Hoogewoerd 3. Gevel (midden XVIII) met eenvoudig versierde middentravee.
Onderpui in 1909 weggebroken. Inwendig: in de gang, deuren en stucwerk;
zijkamer met betimmering, schoorsteen en stuc-plafond, Lodewijk XV.
Achterzaal met marmeren schoorsteen, Lodewijk XVI.
Breestraat 113. Gevel (XVIII b). Onderpui gewijzigd. Inwendig: kelder,
overwelfd op zuiltjes met gebeeldhouwde kapiteelen (XIII). Een in den grond
gevonden kapiteel is in het Stedelijk museum.
Breestraat 117. Eenvoudige gevel (midden XVIII). Stoeppalen met ketting.
Versierde deuromlijsting.
Breestraat 85. Gevel (midden XVIII) met rechte kroonlijst. Inwendig:
stucplafonds.
Breestraat 31. Berggsteenen gevel (midden XVIII) met pilasters en kroonlijst
en rijkversierde middentravee,
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23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

bekroond door gebogen fronton. Inwendig: gesneden trap en stucplafonds.
Nieuwsteeg 31. Eenvoudige gevel (midden XVIII) met middenstuk en deur,
Lodewijk XVI.
Hooigracht 101. Deuromlijsting, Lodewijk XV, met gesneden deur en bovenlicht.
Inwendig: stucwerk in gang en trappenhuis, twee tuinkamers met stucplafonds,
schoorsteenen en betimmering, alles Lodewijk XIV.
Oude Singel 86. Gevel (1757) met rechte kroonlijst en deuromlijsting.
Nieuwe Mare 22 Tuitgevel (1764) met gebogen fronton.
Hoogstraat, hoek Nieuwe Rijn. Drie gevels (1766) met rechte kroonlijst.
Opschrift betreffende den brand.
Rapenburg 61. Gevel, Lodewijk XV, met kroonlijst en rijk versierde
middentravee met gesneden deur en balkon. Inwendig: kamer met betimmering,
muurtafeltjes, schoorsteen en stucplafond, Lodewijk XV, bijgewerkt in 1908.
Rapenburg 33. Bergsteenen gevel (XVIII c) met versierde middentravee.
Stoephek.
Rapenburg 105. Eenvoudige gevel (XVIII c).
Hooigracht 29. Gevel (XVIII c) met kroonlijst en fraaie omlijsting om rijk
gesneden deur en bovenlicht. Stoeppalen met ketting.
Hooigracht 21. Gevel, Lodewijk XV, met gebogen kroonlijst en eenvoudig
versierde middentravee.
Hooigracht 31 en 58. Eenvoudige gevels (XVIII c). Nr. 31 met versierde travee,
deur en stoephek.
Hoogewoerd 144. Dubbele gevel (XVIII c) met versierde deuromlijsting.
Stoephek.
Breedstraat 49 en 95. Eenvoudige gevels (XVIII c).
Breedstraat 24. Gevel (XVIII c) met kroonlijst, rijke deuromlijsting en deur.
Stoephek. Inwendig: gebeeldhouwde trap en stucwerk, Lodewijk XV.
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37. Breestraat 18. Rijksmuseum van Oudheden. Eenvoudige gevel (XVIII c) met
hardsteenen plint. Stoephek: Inwendig: stucplafonds, Lodewijk XIV, in gang
en trappenhuis.
38. Breestraat 125. Eenvoudige gevel (XVIII c) met erker. Stoeppalen.
39. Eenvoudige gevels (XVIII c) voor de huizen: Vischmarkt 13 en 17, Botermarkt
18 en 19, Hoogewoerd 87, met middentravee, Lodewijk XV, Hooglandsche
Kerkgracht 20 en Oude Singel 52.
40. Hooigracht 84. Gevel (XVIII B) met in 1897 verminkte kroonlijst. Gesneden
deurkalf.
41. Steenschuur 9. Gevel (XVIII B) met versierde deuromlijsting en bovenlicht.
42. Eenvoudige gevels (XVIII B) voor de huizen: Marc 74 tuitgevel met hoog
gebogen fronton, Pieterskerkkoorsteeg 15 en Rapenburg 69.
43. Lange gracht 61. Branderij ‘de Fransche kroon’. Op de binnenplaats gevelsteen
(1760). Inwendig: schoorsteen, Lodewijk XVI, en schilderij door N. Delin: de
verdediging der Nederlandsche Koloniën in 1786 door Frankrijk.
44. Breestraat 161. Eenvoudige gevel met kroonlijst (XVIII B). Onderpui modern.
Inwendig: geschilderd behang (XVIII B).
45. Nieuwe Rijn 12. Eenvoudige gevel (1790) met rechte kroonlijst en gesneden
deur. Stoeppalen. Inwendig: gang met deuren en stucplafonds, gesneden
trapleuning (1790); kamer met geschilderd behang (± 1790) in lijstwerk, evenals
spiegel en deuren, Lodewijk XVI, ten deele vernieuwd. Twee dessus-de-porte
gemerkt: C.J. Schaalje, 1790.
46. Haarlemmerstraat 259. Tuitgevel (1791).
47. Nieuwe Rijn 64. Gevel (XVIII d) met bergsteenen onderpui, rechte kroonlijst
en versierde bovendorpels der vensters. Inwendig: kamer met lijstwerk en
dessus-de-porte (XVIII d).
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48. Eenvoudige gevels (XVIII d) voor de huizen: Breestraat 40 (bergsteen) met
stoephek, en 149 (van onderen bergsteen), Nieuwsteeg 1, Rapenburg 12, 21,
22 en 24, Hoogewoerd 33, Nieuwe Rijn 10, Hooigracht 17, Haarlemmerstraat
180, Apothekersdijk 27 en Oude Singel 2a.

Molens: Binnenvestgracht bij de Beestenmarkt. Molen de Valk. Gevelsteen (1743).
Inwendig: kamwiel met monogram en 1697.
Aan den Maredijk. Houten houtzaagmolen (1754).
Détails van buitenarchitectuur.

A. Poortjes.
1. Galgenwater 9. Baksteen met boogblokken en versierden sluitsteen van bergsteen
(1615).
2. Vliet 9. Baksteen. Erboven oeil-de-boeuf met ijzeren tralies (XVII a).
3. Papengracht 23. Hardsteen. Deur met ouden knop (1632).
4. Hoogewoerd 88. Baksteen. In den sluitsteen: 1632. Gaper.
5. Stille Rijn 14-15. Baksteen. Opschriftsteen (1644).
6. Heerensteeg 11. Zandsteen (1644).
7. Oude Vest c 203. Kalanderpoort. Opschriftsteen (1652).
8. Kraaienstraat 4. Baksteen met zandsteenen boogblokken. Gesmeed ijzeren
vulling in bovenlicht (midden XVII).
9. Nieuwe Rijn 50-51. Baksteen (midden XVII).
10. Pieterskerkhof 2. Tuinpoortje met beeldhouwwerk (XVII c).
11. Beestenmarkt 40-42. Schapenpoort (1734, gerestaureerd 1904). In den boog
hangt de marktklok in ouden stoel met luirad.

B. Deuromlijstingen, deuren enz.
1. Breestraat 153. Deurkalf (XVII d). Stoeppalen met ketting, Lodewijk XVI.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Heerensteeg 13. Gesneden deurknop (XVII d).
Middelste gracht 48. Bovenlicht (1740), toegepast boven een venster.
Utrechtsche Veer 27. Rijke omlijsting (XVIII A).
Aalmarkt 17. Omlijsting (midden XVIII).
Hoogewoerd 87. Middentravee met omlijsting van deur en venster, Lodewijk
XV.
Doelengracht 6. Gesneden knop, Lodewijk XV, op deur, Lodewijk XVI.
Steenschuur 16. Omlijsting met gesneden deur en kalf, Lodewijk XVI.
Breestraat 119. Omlijsting met versierd kalf en deur, Lodewijk XVI.
Breestraat 45 en 161. Deuren met bovenlicht, Lodewijk XVI.
Breestraat 70. Eenvoudige omlijsting, Lodewijk XVI.
Breestraat 14. Alsvoren.
Haarlemmerstraat 56. Gesneden bovenlicht (XVIII d).
Hooigracht 72. Onderpui met uitgebouwde toonkast (XVIII d).
Hooigracht 35. Deurkalf en gesneden deur, Lodewijk XVI.
Hooigracht 17 en 51. Deurkalven, Lodewijk XVI.
Oude Heerengracht 5. Omlijsting met gesneden deur en bovenlicht (XVIII d).
Rapenburg 49, en Vestestraat 13a. Deuren, Lodewijk XVI.
Mare 66. en Heerengracht 37. Deuren en stoeppalen, Lodewijk XVI.
Pieterskerkgracht 20. Omlijsting met deur en bovenlicht, Lodewijk XVI.
Rapenburg 21. Gesneden omlijsting met deur (XVIII d).
Groenhazengracht 10. Gesneden deurkalf, Lodewijk XVI.
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23. Hooggewoerd 33. Eenvoudige omlijsting om bovenlicht en deur met knoppen
(XVIII d).
24. Utrechtsche Veer 13-14. Omlijsting (XVIII d).
25. Nieuwe Rijn 10. Rijke omlijsting, Lodewijk XVI.
26. Hooigracht 86. Versierde deur en deurkalf. Stoeppalen, Lodewijk XVI.
27. Hooigracht 87. Bovenlicht en deurkalf (XVIII d).
28. Oude Rijn 39. Omlijsting en kalf (XVIII d).
29. Oude Vest 49. Omlijsting met kalf en bovenlicht (XVIII d).
30. Oude Singel 118. Deurkalf, stoeppalen met hek (XVIII d).
31. Heerengracht 31. Omlijsting (XVIII d).
32. Haarlemmerstraat 274. Gesneden deurkalf, uithangteeken (1801). Eenvoudige
schoorsteen, eerste Keizerrijk, en apotheek inrichting.
33. Korte Mare 14. Omlijsting in afgeronden gevelhoek. Uithangteeken (XIX a).

Stoeppalen enz.
1.
2.
3.
4.
5.

Langebrug naast 14. (XVIII).
Rapenburg 106. Stoephek (XVIII d). Inwendig: trap en stucwerk.
Haven 18. Bordes en stoephek (XVIII d).
Breestraat 19 en 149. Stoeppalen met ketting (XVIII d).
Apothekersdijk 27 en Mare 66 (XVIII d).

GEVELSTEENEN, voor zoover nog niet vermeld, komen voor aan de huizen: Rapenburg
94 (1574 vernieuwd 1818), Pieterskerkkoorsteeg 69 (± 1600), Zonneveltsteeg 7
(1605) en 16 (1614), Oude Vest 55a (1615, voorstelling der oude Marepoort), Nieuwe
Beestenmarkt 50 (XVII a), Jan Vossensteeg 62, Oude Heerengracht 4 en Boommarkt
12 (alle 1646), Oude Singel 174 (1652, met moderne toevoegingen),
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St. Jacobsgracht 24 (1656), Haven 44 en Oude Vest, Koude hoek, (beide midden
XVII), Haarlemmerstraat 311 (XVII), Hooigracht 27 (1664), Haarlemmerstraat
203-205 en 86 en Waardgracht 8 (alle XVII B), Oude Singel 242 (XVII d), Botermarkt
29 (1732), Volmolengracht bij de Lange gracht (XVIII A), Haarlemmerstraat 204
en Kaiserstraat 1 (beide XVIII B), Lange Mare 16 (XVIII d), Koude hoek (hardsteenen
gaper, XVIII d).
ANKERS, voor zoover nog niet vermeld, komen voor aan de huizen: Vliet 209 (XVII
a), Oude Rijn 124, 126 en 128 (XVII A), Korte diefsteeg 9 en Rapenburg 3 (midden
XVII), Garenmarkt 13 (XVII c), Papenstraat 7, Oude Rijn, Rapenburg 42 en Oude
Vest 53 (alle XVII B), Nieuwsteeg 16, Nieuwe Rijn 5, Oude Rijn 86 en 114 (alle
XVII), Breestraat 29, Heerensteeg 7, Oude Singel 128 en 188 (alle XVII d),
Garenmarkt 32 (± 1700), Breestraat 124 en Oude Rijn 92 (XVIII A), Diefsteeg (XVIII
d).

Binnenarchitectuur.
1. Nieuwe Rijn 14. Zaal met op moer- en kinderbalken gedragen zoldering (XVII).
2. Heerengracht 84. Schoorsteenbetimmering met schilderstuk (XVII d). Stucwerk
(XVIII).
3. Breestraat 57. Dubbel portiek en gesneden trap (XVII d).
4. Nieuwsteeg 23. Beschilderd behang (± 1720) door Dirk Dalens Jr.,
schoorsteenstuk door H. van der Mij.
5. Hooigracht 39. Stucwerk (XVIII b) in gang en trappenhuis. Kamer met
geschilderd behang (1735) door D. Dalens, marmeren schoorsteen met gestucten
boezem, stucplafond, betimmering boven de deuren, en penanttafeltjes met
spiegels (alles XVIII b).
6. Oude Singel 14. Beschilderd behang door J. de Roove en plafond (XVIII A).
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7. Breestraat 22 Voorkamer met schoorsteen, Lodewijk XIV. Achterkamer met
beschilderd behang (XVIII B), grauwtjes boven deuren en in den rijk gestucten
schoorsteenboezem, dit laatste gemerkt: S. van Briemen 1756. Stucplafond,
Régence, penanttafeltjes met spiegels. Binnenkamer met gesneden kastdeuren
en stucplafond, Lodewijk XIV.
8. Hooigracht 38. Gestuct trappenhuis. Achterzaal met geschilderd behang (1763
door J. van Dregt) en marmeren schoorsteenmantel (XVIII c) met schilderstuk
door A. Schouman.
9. Hoogstraat 1. Schoorsteen van marmer en stuc, stucplafond (XVIII c).
10. Breestraat 16r. Gang met eenvoudig stucwerk, Lodewijk XIV. Achterkamer
met geschilderd behang (XVIII B), marmeren schoorsteen, Lodewijk XIV, en
wandbuffet. Suite met stucplafonds, schoorsteenmantels en reliefs boven de
deuren (alles eerste Keizerrijk).
11. Rapenburg 106. Trap en stucwerk (XVIII d).
12. Nieuwe Rijn 59. Tuinkamer met geschilderd behang (± 1800).
13. Haarlemmerstraat 274. Apothekersinrichting met mortieren, tafeltje, gesneden
schoorsteen (alles XIX a).

h. Musea en Varia.
1. RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN. Bevat o.a. eene verzameling van in Nederland
gevonden vóór- en vroeg-historische en Romeinsche oudheden. Catalogus door Dr.
J.H. Holwerda Jr. Muntcollectie.
2. RIJKS-PRENTENKABINET.
3. VERZAMELING BODEL NIJENHUIS: teekeningen, prenten en boeken, belangrijk
voor de topografie van Nederland, in de Universiteitsbibliotheek.
4. STEDELIJK MUSEUM DE LAKENHAL. Verzameling schilde-
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rijen, meest van Leidsche meesters. Catalogus (1908) door Mr. Dr. J.C. Overvoorde.
Voorts: kunstnijverheid, bouwfragmenten, gildezaken en andere plaatselijke oudheden.
Catalogus (1886) door Dr. W. Pleyte en P. du Rieu Jr.; nieuwe catalogus (1914) door
Mr. Dr. J.C. Overvoorde.

Leiderdorp.
Bij Roomburg zijn twee STEENEN met opschrift uit den Romeinschen tijd gevonden
(thans op huize Duivenvoorde te Voorschoten), de eene uit den tijd van Nerva, de
ander uit dien van Septimius Severus en Marcus Aurelius. Een in 1876 uit den Rijn
gebaggerd ZILVEREN BESLAG van een zwaardscheede bevindt zich thans in het
Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Volgens Orlers werden hier ook ROMEINSCHE
MUNTEN (o.a. van Antonius en Nero) gevonden en in 1508 geschonken aan Keizer
Maximiliaan; voorts een zilveren MINERVABEELD EN KOPEREN LEEUWEN en, volgens
Montanus, een REUZENPANTSER.
Bij de steenbakkerij aan den Lagen Rijndijk eenige SCHAMPPALEN, bestaande uit
fragmenten van tuinversieringen (midden XVIII).
De NED. HERVORMDE KERK (Aartsengel Michaël), is, ter vervanging eener kerk,
reeds vermeld in 1209, gebouwd in 1620. Baksteenbouw, hersteld in 1854, bestaande
uit een door een houten tongewelf (in welks rosetten het jaartal 1620), gedekt,
driebeukig schip, en eenen westtoren (midden XIX). De kerk bezit:
Heerenbank met snijwerk (1687).
Orgel met balustrade en twee familiewapens (1781).
Koperen doopbekkenhouder (XVII c).
Zerk met wapens.
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Vier gegraveerde zilveren bekers (XVIII a).
Gegraveerde schaal (± 1715).
Klok (1427).
Aan het voormalig WEESHUIS (Lage Rijndijk), een gedenksteen met opschrift (1737).
Aan den kalkoven, een steen met wapen, de letters P V L V en 1698.
Langs den Lagen Rijndijk (naar Koudekerk): een gesmeed ijzeren hek met den
naam AGTHOVEN (XVIIIc); en bij het huis BRONSTEE een hek met potten op de
steenen posten en twee wapens (XVII B)

Leimuiden.
De NED. HERVORMDE KERK (1585, een kapel reeds in 1063 vermeld) is in 1800
gedeeltelijk verbouwd. Zij bestaat uit een eenbeukig schip, gedekt door een houten
tongewelf, en een ingebouwden toren. De kerk bezit:
Preekstoel (1806).
Orgel (XVIII d) met drie beelden.
Heerenbank met dorpswapen.
Vier kleine koperen kronen, en een groote met drie schilden.
Eenig tinnen vaatwerk.
Klok, in 1601 gegoten te Calslagen.
Een huis met topgevel (XVII) en ankers.

Lekkerkerk.
De NED. HERVORMDE KERK (XVII), baksteenbouw met toepassing van zandsteen,
bestaat uit een eenbeukig schip, gedekt door een laat houten tongewelf, en waarvan
de westmuur in
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1778, na het instorten van den toren, vernieuwd is (gedenksteen hierover boven den
west-ingang). Twee bewerkte verlaatbakken (1781). In 1780 is de tegenwoordige
houten toren gebouwd. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII B) met koperen lezenaar (1724), koperen doopbekkenhouder
(XVII) en houten voorlezerslezenaar (XVIII A).
Eiken doophek (XVII B).
Koperen kroon met Justitiabeeldje (XVI d).
Twee zilveren bekers (XVII d).
Twee klokken, waarvan een (1770?) gegoten door Bakker.
Aan den Dijk (B 333), een verminkte baksteenen trapgevel (XVII c), versierd met
gebeeldhouwde voluten en festoenen, een oeil-de-boeuf, geprofileerde waterlijst en
steen met opschrift.
Aan het huis B 306 een versierd deurkalf (XVII A). Aan B 250 een gevelsteen
(1646) met charade.
Buiten de kom, verschillende eenvoudige BOEDERIJEN (XVII A).

Leksmond.
Bij de kerk, een POMP (XVII) met koperen spuwer.
De thans NED. HERVORMDE KERK is een baksteenen kruiskerk, waarvan het schip,
het dwarspand en het driezijdig gesloten choor (thans consistoriekamer) van ± 1450,
en de toren XIV. De buitenmuren zijn gepleisterd, in den noordmuur is in 1582 een
deur aangebracht. Schip en choor zijn gedekt door houten tongewelven. Tegen den
toren, in wiens noordmuur een ingang is, zijn aan den westkant lage schuine
steunbeeren aangezet. Balustrade met hoektorentjes om hooge vierkante spits. De
kerk bezit:
Orgel met wapen en snijwerk (1791).
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Twee psalmbordjes (XVII B) en een spreukbord met wapens, geschilderd door J.
van Munnickhof (1695).
Rouwbord (XVII b) met wapens van Reinoud van Brederode († 1633) en latere
familieleden tot 1764.
Twee koperen kronen (XVII d) met schildjes.
Zerken van 1616, 1655, 1711 (twee), 1739.
Klok, in 1734 gegoten door Nicolaus Muller te Amsterdam.
Bij den dijk, een gevel met houten onderpui.
Aan het huis naast No. 91, het jaartal 1603 in de ankers. In den gevel van W 190,
steen met wapen (XVIII); aan de huizen 314-315, ankers en toppilaster met
bloemanker (XVII).

De Lier.
De NED. HERVORMDE KERK (H. Gregorius) is een baksteenen kruiskerk, waarvan het
choor in 1590, het schip in 1658 (blijkens jaartal op een muraalboog) gebouwd zijn
op de muren en zuilen van een in 1572 op den toren na verwoeste kerk, reeds vermeld
in 1006. Het míddenschip en de twee zijbeuken gedekt door houten tongewelven,
het gewelf van het 3/8 gesloten choor verborgen door een vlakke zoldering. Op het
dak een oud kruis. De zeer bouwvallige toren (± 1450, hersteld 1665), helt naar het
zuidwesten over; het onderstuk der muren is gedeeltelijk bepleisterd; aan de zijde
van het schip twee geprofileerde rondbogen, vermoedelijk van het vorige gebouw.
De kerk bezit:
Heerenbank (± 1650).
Zerk met wapens (1595); fragment van een zerk (± 1500) in de torentrap.
Twee gegraveerde bekers (1772).
Klok, in 1760 gegoten door L.M.P. Verbruggen te 's-Gravenhage.
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Aan de Pastorie (1806), een steen met opschrift betreffende den bouw.
Versierde topgevels (midden XVII) en ankers hebben de huizen A 87 (gecement) en
D 10; een (gecement) trapgeveltje met ankers heeft het huis D 28 (midden XVII).
Aan den Hoogweg B 87, eene BOERDERIJ met versierden topgevel, metselmozaiek
in de togen. Inwendig: zeven paarse tegeltableaux, waarvan twee met portretten van
Willem IV en prinses Anna, en twee tegelpilaren (XVIII B).

Lisse.
Een hier gevonden BEENEN SCHAATS uit Germaanschen tijd is in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden. Vijftien ROMEINSCHE MUNTEN (van Claudius, Hadrianus,
Constantijn den Groote en den consul Philippus), in de omgeving van Lisse gevonden,
zijn thans in het Stedelijk museum te Gouda.
De NED. HERVORMDE KERK (H. Agatha), vermeld XIII, in 1460 tot parochiekerk
verheven, is een baksteenbouw, opgetrokken na de verwoesting der vorige kerk (±
1573), en hersteld in 1858. Bij het eenbeukige schip sluit zich aan een 3/8 gesloten
choor, gedekt door een (± 1905 achter stuc verborgen) houten gewelf op ribben. De
westtoren, welks onderdeel (XIII) uit tufsteen, en welks bovendeel (XV) uit
afwisselend tuf- en baksteen bestaat, heeft een hoog kruisgewelf. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (1668) met koperen lezenaar (XVIII).
Eiken choorhek (1668).
Orgel (1822).
Drie koperen kronen (XVII) met schildjes.
Spreukbord (1617).
Witmarmeren gebeeldhouwde zerk (1723 en 1733).
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Klok, in 1723 gegoten door Jan Albert de Grave te Amsterdam.
Zonnewijzer (1629) van C. Klijnenbreugel.
De moderne R.K. KERK bezit een gedreven verguld zilveren kelk (± 1670) met
medaillons op den voet (± 1730).
Het huis DEVER, oorspronkelijk vermoedelijk de voorburg van een kasteel (waarvan
de grondslagen in 1622 op ± 400 meter afstand zijn teruggevonden), is een bouwval,
welks baksteenen muren (XIII) aan drie zijden door water omringd zijn. De
kelderverdieping heeft een ellipsvormig gewelf, halfkoepelvormig in de sluiting,
verder twee schietgaten, een bakkersoven en een trap, die ook op de buitengracht
uitkomt. Op de eerste verdieping een privaat in de vensternis, op de tweede een
schoorsteen (XIII) en aanzetten van een kruisgewelf op geprofileerde ribben (midden
XVI). Er zijn sporen van een aanbouw uit later tijd (blijkens de schietgaten aan deze
zijde en de uitgekapte trap).
De KEUKENHOF, in de XIIIe eeuw genoemd, in den Spaanschen tijd verwoest en
daarna herbouwd, gerestaureerd 1861-1863 door E. Saraber, bevat twee schoorsteenen
(XVII en Lodewijk XV), familieportretten, en een verzameling porselein en biscuits.
Aan den straatweg Leiden-Haarlem, een inrijhek (midden XVII) met twee steenen
leeuwen, van het verdwenen huis ROOSENDAEL.

Loosduinen.
Volgens Van der Aa zijn in de duinen ROMEINSCHE MUNTEN gevonden.
Een achter het Valkenbosch gevonden bronzen SLEUTEL van Karolingschen vorm
bevindt zich in het Rijksmuseum te Leiden.
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Aan den straatweg naar Den Haag, verschillende BOOG BRUGGEN over de vaart; een
baksteenen BRUG met gemetseld inrijhek (XVII) van het voormalige huis
RUSTENBURCH.
De thans NED. HERV. KERK, vermeld vóór 1224, oorspronkelijk behoorend tot een in
1579 afgebroken abdij, werd in 1791 belangrijk verbouwd, waarbij vermoedelijk de
oude choorsluiting verdween. Baksteenbouw (vermoedelijk XVI a), aanvankelijk
kruiskerk, doch thans bestaande uit een toren en een eenbeukig schip, waaraan in
1909, na afbraak van den rechten choormuur, een nieuw dwarspand met choornis
aangebouwd is. Het houten tongewelf met steekkappen naar de vensters is toen
vervangen door een hooger geplaatst gewelf. De baksteenen toren, waarvan de tweede
verdieping gepleisterd is, wordt bekroond door een achtkant, met latere spits. Het
onderste deel is XV a, verdieping en achtkant midden XV. De kerk bezit:
Orgel (1780) van J. Reichner, vergroot in 1791.
Koperen lezenaar (XVII d).
Tekstbord (XVII a).
Twee zilveren avondmaalschotels (713).
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVIII a).
Twee zerken (XVII, 1688 en 1689).
Onder het schip, een gewelfde kelder.
Het grootendeels vernieuwde huis OCKENBURG heeft een koepelkamer (± 1650),
waarin stucplafond, en een geschilderd behang met afbeelding van het oude kasteel;
in een stal, twee schildhoudende leeuwen, afkomstig van het inrijhek.

Maasdam.
St. Antoniepolder.
De NED. HERV. KERK (H. Antonius) is, wat schip en choor betreft, XV d; de
zuidermuur is grootendeels gerestau-
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reerd. De niet in het midden staande toren (XIV B) vertoont sporen van twee oudere
kerkdaken. Baksteenbouw, van buiten (behalve de zuidermuur) gepleisterd; het
eenbeukige schip en het driezijdig gesloten choor, gedekt door houten tongewelven
(in het choor rosetten). Tegen den zuidwand van het choor een consistoriekamer
(XIX). Buiten in den oostmuur van het choor, onder het venster, een nis, gedekt door
een rondboogfries van drie boogjes. De kerk bezit:
Preekstoel (1614).
Koperen armluchter (XVIII), voor lezenaarstandaard ingericht.
Klok, in 1436 gegoten door Gheryt Butendiic.
Oud uurwerk.

Cillaarshoek.
De NED. HERV. KERK vervangt eene in 1838 afgebroken kerk van 1615 en heeft nog
de schinkels met rosetten van het gewelf dezer laatste. Zij bezit:
Drie kroontjes (XVIII).
Zerken van 1581, 1633 en 1690.
Klok met wapen en verdere reliefversiering, gegoten in 1388.

Maasdam.
Van de oude, thans verdwenen kerk (gesticht 1427, vergroot 1666, toren in XVIIle
eeuw afgebroken) heeft de moderne NED. HERV. KERK (1871) nog één travee en den
westmuur (XVIII) over. De kerk bezit:
Twee koperen lezenaars (XVIII c).
Twee gegraveerde bekers, gemerkt 1650 en 1653.
Klok, in 1826 gegoten door Petit en Fritsen.
Uurwerk (XVIII).

Maasland.
In het (moderne RAADHUIS een houten Rederijkersschild (1678) met wapens.
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Het COMMANDEURSHOF, ‘Het Hof’ (XVI c), gesticht 1365 (?) als zetel eener
commanderij der Balije van Utrecht, heeft een ovaal oeil-de-boeuf, dubbele
lelieankers, een gemetselden schoorsteen en een achtkanten toren van baksteen met
zandsteenen neuten. De oude ingang is gedicht. Twee gevelsteenen, uit dit huis
afkomstig, zijn in het Duitsche huis te Utrecht ingemetseld.
De NED. HERV. KERK (H. Maria Magdalena), in 1241 door Graaf Willem II aan de
Balije geschonken, is deels door water omgeven. Baksteenbouw met
bergsteenblokken, bestaande uit een westtoren (XIV, met latere spits, en in 1770
hersteld en van nieuwen ingang voorzien); een schip (XV a) met smaller 5/10 gesloten
choor (± 1500) en een noordelijken zijbeuk (XVI A), voortgezet langs den toren en
met eveneens 5/10 gesloten choor, welks westelijke travee met die van het hoofdchoor
door bogen gemeenschap heeft. Tegen de westtravee van het schip, aan den zuidkant,
een 3/8 gesloten doopkapel, verbouwd tot portaal; tegen de derde travee een
consistoriekamer (1780); tegen het choor een sacristie (± 1500); tegen den oostelijken
sluitingswand van het zijchoor een stovenhok; en tegen den zuidelijken torenmuur
een brandspuithuisje. Vensters in het schip gemoderniseerd, in het hoofdchoor
gedeeltelijk met oude indeeling, in het zijchoor meest gedicht, doch met oude
harnassen. Inwendig: achtkante pijlers en houten tongewelven, spitsbogig in choren
en zijbeuk (beschoten 1754), volgens Tudorboog (1620) in het schip. Twee
beschilderde houten tochtportalen (XVII, overschilderd 1867). De kerk bezit:
Preekstoel (± 1635), omgeven door gesneden doophek (± 1725) met koperen
kaarsenstandaard, in het zijchoor.
Twee koperen lezenaars (1753 en 1773), doopbekkenhouder en blakers (XVII).
Twee choorhekken (XVII A en XVII d), in het laatste
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maaswerk (XVI A) en een laat-gothisch deurtje met getorste zuiltjes.
Orgel (1725).
Muurbanken (XVII A) en choorbanken (XVII a). Tafel (XVII a).
Drie koperen bolkronen (XVII).
Twee tekstborden (midden XVII).
Spreukborden (waaronder een van 1625, overschilderd 1867).
Een gothische zerk; zerken van 1516, 1585, 1609, 1613, 1618, 1719, een zonder
jaar.
Grauwtje op doek (1761) in gesneden lijst.
Gebrandschilderd glas in drie choorvensters (XVII, gerestaureerd in 1910 door
J.H. Schouten te Delft).
Fragmenten van gebrandschilderde ruiten (1618) in het zijchoor.
Twee avondmaalkannen (1758) van Delftsch (?, aardewerk met gedreven zilveren
deksels, Lodewijk XV.
Twee zilveren blaadjes en dito broodschotel (1758).
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVII c).
Twee klokken, een van 1493 en een van 1662 (blijkens kerkrekening door Jan
Parijs).
In de kerkekamer: een beschilderd bord (XVI d, overschilderd 1806), en een ijzeren
kist (XVII).
De moderne R.K. KERK bezit twee zilveren ostensoriën met relieken en een verguld
zilveren kelk (alles XVIII c). Een geborduurd kazuifel (XV A) is thans in het
Bisschoppelijk museum te Haarlem.
Aan het huis A 36, drie kopjes (± 1600) en een gevelsteen.
Gevelsteenen: A 13 (1717), A 15 (1743), A 117 (1782).
MOLENS, bij de kilometerpalen 19.1 (steen: 1767) en 19.3 (1718).
Aan den weg naar Schipluiden, hekposten van het huis RUSTHOFF, met
schildhoudende leeuwen (XVII B).
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Maassluis.
Bij de Kolk, een SLUIS met hardsteenen wapens (1653).

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het GEMEENLANDSHUIS van Delfland (1626) is van baksteen met toepassing van
zandsteen. Ingangspoort met geblokte pilasters, gevleugelde kopjes in de zwikken,
doorbroken driehoekig fronton met wapens. Vlakke ankers. Aan de deur een klopper.
Inwendig: Eiken wenteltrap. In de Hoogheemraadskamer een schoorsteen (XVII b)
met houten kolommen en gesneden fries; moerbinten op (vier) koppen. Eiken tafel
(XVII).
2. Het RAADHUIS (midden XVII) heeft tot de daklijst opgaande pilasters en voor den
ingang een bordes. Dakkapellen, elk bekroond door een haring. Open toren met
windvaan: haringbuis. Koperen deurknop en slotplaat. Inwendig: drie regentenstukken
(XVII, 1646 en 1665, het laatste door G. de Bergh). Twee geëmailleerde, koperen
bodeteekens (XVII a).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De GROOTE of NIEUWE KERK, 1629-1639, gebouwd in navolging der Noorderkerk
te Amsterdam, is een baksteenbouw in den vorm van een Grieksch kruis, met door
schuine wanden verbonden armen en heeft een lateren, tegen den westmuur
opgetrokken toren (XVII). Op den zuidoosthoek een achtkant traptorentje; op de
viering een open dakruiter in plaats van een ouderen toren. In den zuidoostelijken
schuinen wand een ingang met bergsteenen poortje. Inwendig: vieringpijlers bekleed
met driekwartzuilen, houten tongewelven; onder het orgel een poortje (1732). De
kerk bezit:
Preekstoel met koperen lezenaar en kandelaar (XVII c).
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Doophek met koperen boog, en versierde banken (XVII c).
Gesneden choorhek (1660) met opzet.
Gesneden banken, een met: 1642.
Twaalf stoelen (XVIII b), kapstok (XVII) en kachel, Lodewijk XVI.
Orgel (1732).
Vijf koperen kronen (XVIII c).
Zerken van 1649, 1660, 1669, 1676, 1878, 1682 en nog twee, XVII.
Memorietafel (1739).
Wijzerklok (1639).
Psalm- en tekstborden (1639, 1650).
Gildebord (1649) der Visschers, geschilderd door H. van Beijeren.
Tochtborden (1664).
Drie portretten (XVII, XVIII d en 1806); copie (1844) naar een afbeelding der
Oude kerk.
Vier gegraveerde zilveren bekers (1612 en 1639).
Vier zilveren schalen en een broodschotel (XVIII b).
Zilveren doopbekken (1819).
Twee klokken, de eene gegoten in 1647, de andere in 1655 door Jan Paris.
2. De NED. HERV. KLEINE of OUDE KERK, gebouwd 1596 in de plaats van eene kort
tevoren verwoeste kapel, en hersteld in 1756, is een zaalkerk met gestucte zoldering
(1756). Zij bezit:
Klok, gegoten in 1764 door J.P. Verbruggen te 's-Gravenhage.
3. De R.K. KERK (HH. Petrus en Paulus) aan den Zuidvliet is, blijkens een gedenksteen,
in 1787 gebouwd. Zij bezit:
Gedreven zilveren tabernakeldeur (XVIII c).
Communiebank (± 1700).
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Twee heiligenbeelden (XVIII B).
Een zilveren en een verguld zilveren monstrans (beide XVIII d).
Twee verguld zilveren kelken (± 1770 en ± 1800).
Zilveren kelk met vergulde cuppa (XVII B).
Zilveren Godslamp, Misbel, wierookvat en een blad met ampullen (XVIII d).
Zilveren corpus (XVIII c) van een crucifix.
Zilveren lijstjes (XVIII d) voor canonborden.
Kazuifel, choorkap, twee dalmatieken en een stola (XVIII c).
Eenige kazuifels, een choorkap, twee dalmatieken (XVIII d).

f. Gebouw van Liefdadigheid.
Van het oude WEESHUIS (1675, afgebrand 1871), is alleen een cartouche over, thans
boven een poortje in de Achterstraat. Het moderne gebouw bevat:
Gegraveerde zilveren collecteschalen (1672).
Rederijkersschild (1639), vervaardigd te Gouda.
Portret (XVIII A), door Vollevens. Familiestuk (XVII).

Particuliere gebouwen.
1. Vleerstraat 73. (XVII a). Eigenaardige raamverdeeling, koepelvormige uitbouw,
onderpui, Lodewijk XIV.
2. Zuidvliet J 122. Trapgevel (XVII A), borstwering met metselmozaiek.
5. Dijk C 46 Topgevel (XVII A) met gesneden deurkozijn, ankers.
4. D 1. Fragment (XVII A) met metselmozaiek.
5. Dijk C 34. Gesneden deurkalf (1653) en metselmozaiek.
6. Dijk C 31. Versierd deurkozijn (1645). Goed bewaard INTERIEUR (midden
XVII).
7. Dijk C 35 en C 49. Metselmozaiek (midden XVII).
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8. Zuidvliet J 29. Trapgevel (XVII d) met fronton en voluten, ankers.
9-12. Gevels (XVII): Veerstraat 74 en 75, Dijk C 28 en 90 en D 20 (onderpui).
13. Markt. Vlakke gevel met versierde travee, kroonlijst op consoles, en koepel (±
1750).
14. Noordvliet G 98. Gevel met lofwerk (XVIII d).
15. Dijk C 24-25. Poortje met: 1646.
16. D 19. Verlaatbak (XVIII).
17. Gevelsteenen hebben: huizen aan de Markt (XVII b), voorts Noordvliet (XVII
d), C 50 en C 76 (beide 1765).
18. Noordvliet, over de Markt. Inwendig: schoorsteenstuk door Pieter van Laer.

Aan den dijk naar Vlaardingen de MOLEN ‘De Hoop’ (1792).

Meerkerk.
De thans NED. HERV. KERK bestaat uit een in 1832 verbreed schip, een 5/10 gesloten
choor (midden XVI) en een gepleisterden, gedeeltelijk ingebouwden toren (XV?),
waartegen een consistoriekamer aangebouwd is. De kerk bezit:
Twee koperen kronen (± 1700).
Klok, gegoten in 1724 door Jan Albert de Grave te Amsterdam.

Meliszand.
Het RAADHUIS bezit een stempel, Lodewijk XV.
De moderne NED. HERV. KERK heeft een klok, gegoten in 1790 door G. Bakker te
Rotterdam.
Aan de school overblijfselen der muren van een vroeger klooster (XV d).
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Aan den weg naar Stellendam de boerderij WELGELEGEN met hek (1810).

Middelharnis.
De SLUIS heeft een sluitsteen met: 1682.
Het RAADHUIS, gebouwd in 1639, door Pieter Arnoutsen en Ruedolf Wittensz naar
ontwerp van Arent van 's Gravenzande, vernieuwd 1834-1839, gerestaureerd in 1905,
is een baksteenbouw met zandsteenen hoekblokken en op zandsteenen voet. De gevel
wordt afgesloten door een kroonlijst, waarop fronton met cartouche en drie beelden.
Op het dak een open, achtkant koepeltje met peer en windwijzer; pijnappels op de
makelaars. Boven de achterpoort een sluitsteen met: 1639. Aan beide zijden, later
aangebouwde vleugels. Het Raadhuis bevat:
Een marinestuk van S. de Vlieger en een allegorisch schilderij (XVII A).
Ontwerpteekening van het Raadhuis door Arent van 's-Gravenzande.
Zes en twintig stoelen (XVII).
Drie banken, waarvan een gesneden (XVII A).
Muurkastje (XVII A).
Chassinet (1765).
Trommels (± 1800).
Twee koperen kandelaars en een blaker (XVIII).
Zilveren stempel. (XVI B).
Klok, gegoten in 1677 door Cornelis Oudergogge te Rotterdam.
De OUDE DOELEN (?) zie bij den gevel A 222.
De NED. HERV. KERK (H. aartsengel Michaël en H. Johannes de Evangelist), gebouwd
XV (vóór 1467), afgebrand in 1904, herbouwd op de oude muren door J. Verheul in
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1905, is een door een kerkhof en een gracht omringde baksteenbouw, bestaande uit
een westtoren (XV d) met traptorentje, een schip met zijbeuk alleen aan den
noordkant, een dwarspand en een 5/10 gesloten choor. Van den toren, waartegen een
stovenhok aangebouwd is, zijn in 1811 peer en spits afgenomen. In den toren een
kruisgewelf, in den traptoren fragment van een versierd kapiteel uit de kerk. In het
choor een steen (1752) betreffende den aanbouw van een portaal. De kerk bezit:
Aan den modernen preekstoel, twee gesneden houten leuningen van den vorigen
(1686), waarvan één door Arent Martinusz, gemerkt 1794.
Koperen lezenaar (XVII B) en koperen doopbekkenhouder (XVIII A).
Twee psalmbordjes (1773).
Zerk van 1532 (gehavend); graf-obelisk van 1821.
Vier gegraveerde zilveren bekers (XVII c).
Twee klokken, een, met reliefs, gegoten in 1521 te Mechelen (door J. Waghevens?);
en een (1752) door Johannes Specht te Rotterdam.
De R.K. KERK (H. Maria, parochie Sommelsdijk), gebouwd in 1831, bezit:
Gedreven zilveren monstrans (1665).
Koperen bolkroon (XVIII).
Vóór de kerk hekposten, Lodewijk XV, afkomstig van een buitengoed.
De SYNAGOGE (1840) bezit vier koperen kandelaars (XIX A) en een geverfden
koperen negen-armigen luchter (XIX a).
Tuitgevels (XVII a): A 237 (korfbogen en geprofileerde waterlijsten, kruiskozijn);
B 15 (versiering van gele en roode baksteen); A 239 (voluten, toppilaster).
A 212. Gevel met Tudorboog en korfboog (XVII b).
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A 222. Gebouw van den Ouden Doelen (?). Trapgevel (1660) met zandsteen afgedekt,
toppilaster, op den top een trom.
A 1 (XVIII a). Dubbelgezwenkte gevellijst, voluten en houten fronton, 5/10
uitgebouwde koepel.
Verschillende trapgevels met toppilasters: A 220 (XVII A), D 178 en naast D 7
(XVII).
Fragmenten: A 92/93 (XVII a, oude keldergaten, gele en roode baksteenversiering),
A 220 (XVII A), A 229 (XVII A).
A 223: bovenlicht (XVII c).
A 212: slotplaat (XVII b).
Aan het huis A 3 een gevelsteen (XVII d).
Talrijke ankers, o.a. aan A 1, A 8, A 9, A 78, A 105, A 220, A 222, A 229; B 27,
(vischhaakanker), C 4, D 12.
Vele huisjes aan den dijk hebben droogstokankers.
Het huis A 222 aan de Voorstraat heeft in de met blauwe tegels bekleede gang een
rondboogpoortje met snijwerk in de zwikken.

Mijnsheerenland.
De thans NED. HERV. KERK, gewijd in 1445, is een door een gracht omgeven
baksteenbouw, bestaande uit een eenbeukig schip met driezijdig gesloten choor,
beide gedekt door een houten gewelf, en eenen, met een achtkante spits gedekten,
westtoren, waarin een kruisgewelf op platte ribben. De ingang aan de noordzijde van
het schip is gedicht, aan de zuidzijde is een portaal, Lodewijk XV, aangebouwd.
Onder de torentrap in het beschot twee rosetvormige luchtopeningen met snijwerk
(XVI B en 1629).
De gewelfschildering (van 1554) is verdwenen. De kerk bezit:
Preekstoel (1646) met koperen doopbekkenhouder (XVII) en lezenaar (± 1750).
Doophek (1646) met opzet, Lodewijk XIV.
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Choorhek (± 1500).
Heerenbank (1651) met voorbank. Drie andere banken.
Verschillende zerken (XVII) met wapens: 1602, 1608, 1610, 1636, 1646, 1647,
1648, 1649, 1659, 1666, 1673, 1676, 1678, 1681 en 16...
In het choor een gedeeltelijk beschadigd praalgraf van Elisabeth van Loon (†
1541), weduwe van ridder Vrank van Praet.
Houten grafborden (1595).
Twee tinnen kannen (1775).
Klok, gegoten in 1462 door Jan Zeelstman (te Mechelen).
Vóór het kerkhof een gesmeed ijzeren hek Lodewijk XV (± 1750).
Aan het hof van Moerkerken, hekposten met wapens en hek (XVIII d).
Ankers (XVII) aan de huizen A 80 en aan een gevel met vlakke termijnbogen.
Jaartalankers: A 15 (1722), A 42 (1789), A 103 (1798).

Moerkapelle.
De NED. HERV. KERK (1662) heeft een driezijdig gesloten schip van kleine baksteen,
en een ingebouwden toren met baksteenen voet en tweede geleding van zandsteen.
Architraaf tusschen beide geledingen, driehoekig fronton op de tweede. Houten
balustrade en achtkante spits.
In het schip een ribloos houten gewelf met steekkappen naar de vensters. De kerk
bezit:
Preekstoel (XVII d) met koperen lezenaar (XVIII b) en doopbekkenhouder,
Lodewijk XV.
Choorhek (XVII B).
Twee klokken, de eene gegoten in 1577 door Johannes Specht te Rotterdam, de
andere, gegoten in 1707 door Quirijn de Visser Willemszoon.
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Molenaarsgraaf.
De thans NED. HERV. KERK, baksteenbouw (± 1450), heeft een eenbeukig schip, met
een smaller en lager, 5/8 gesloten choor. De oost- en noordmuren zijn gepleisterd;
de ingang in de zuidzijde is gedicht. In de eerste travee nog de oude raamprofielen.
Waterlijst, doorloopend om de beeren. In den westgevel een raamnis met spitsboog,
waarvan de onderhelft vier nisjes met driepas bevat. Tegen het choor rijk
gedetailleerde beeren. Tongewelf met versierde neuten. Op de kerk een laat open
achtkant torentje. De kerk bezit:
Piscina, in het choor.
Preekstoel (XVII b) met twee lezenaars (XVIII b), doopbekkenhouder (XVII b)
en dubbelkandelaars (XVIII c?).
Zerken, o.a. van 1623, 1630, 1636, 1643, 1650 (geteekend: Vrijland), 1655, 1668,
1669.
Twee zilveren bekers.
Klok, gegoten in 1710 door Claes Noorden en Jan Albert de Grave te Amsterdam;
en een wijzerklok (XVIII c) tegen den torenmuur.
Uurwerk.
Het huis No. 72 heeft metselmozaiek (XVII A) naast de deur en boven de ramen der
tweede verdieping.
Ankers aan No. 85.

Monster.
Monster.
Een hier opgedolven navolging (XVI a) van een MIJLSTEEN van Marcus Aurelius en
Lucius Verus bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Evenzoo
een SLIJPSTEEN uit (laat?) Germaanschen tijd.
Op de Markt, een POMP (1748) met medaillon en koperen spuwer.
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Het RAADHUIS bezit:
Schilderij: Salomo's recht, door M. Terwesten (1751).
Rederijkersblazoen (1685).
De NED. HERV. KERK (H. Machutus), herbouwd op de muren en eenige zuilen eener
in 1901 afgebrande kerk, is een kruiskerk van baksteen met reuzenmoppen, bestaande
uit een westtoren (XIV A, bovendeel XV c); een schip (XIV) met twee, ten oosten
3/8 gesloten, jongere zijbeuken (XV, hersteld in 1906), van welke de zuidelijke
breeder is dan de middenbeuk; een dwarspand; en een 5/12 gesloten choor. Tegen
de eerste travee van den noordbeuk, boogaanzetten van een verdwenen kapel. Aan
den westkant een portaal in de derde travee. In den zuidmuur van het choor een
gedicht poortje. Het middelste choorvenster is gedicht ten behoeve van een
grafmonument. De zijbeuken zijn van het middenschip gescheiden door achtkante
pijlers, waarvan de twee noordelijke tegenover den ingang in 1901 hersteld zijn in
den oorspronkelijken ronden vorm. De half ingebouwde toren van baksteen, staat
op een voet van tufsteen (waarschijnlijk van een ouder gebouw afkomstig). Inwendig:
modern gewelf (1910) op de oude draagsteentjes. De kerk bezit:
Voorlezerslezenaar (XVII d).
Zerk (1602).
Wit marmeren epitaaf van admiraal Pieterson († 1723) door Dirk Seunties.
Gerestaureerd in 1883 en 1906.
Gedenkplaat (XVIII c) van vice-admiraal Jacobus Joannes Pieterson († 1764).
De klok is vergoten uit een oude (XV B), gegoten door Gerhardus de Wael.
De R.K. KERK (1831) bezit drie koperen kronen (XVII d).

Poeldijk.
De moderne ROOMSCH KATHOLIEKE KERK bezit:
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een schilderij, Marteldood van den H. Bartholomeus (XVII a), en het volgende
zilverwerk:
Gedreven tabernakel (± 1700).
Gedreven Godslamp (± 1700).
Vergulde kelk (XVIII).
Zes kandelaars (± 1700).
Gedreven Missaalband, met bijbehoorenden lezenaar (XVIII c).
In den band een Missale, uitg. Plantijn 1762.
Van het voormalig JACHTHUIS TORENZICHT (XVII a), in 1912 gesloopt, berusten
eenige fragmenten in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.

Moordrecht.
Een hier gevonden SLOTPLAATJE uit Romeinschen tijd is in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden. Van der Aa vermeldt de vondst van ROMEINSCHE MUNTEN.
De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper), baksteenbouw (grootendeels XVI
B, vernieuwd in 1657), bestaat uit een westtoren (XV) met latere spits (XVII); een
eenbeukig schip, gedekt door een segmentvormig houten gewelf; een dwarspand,
welks houten gewelven snijden in dat van het schip; en een 5/10 gesloten choor,
smaller dan het schip. Het choor is te halver hoogte gedekt door een zoldering,
waarboven enkele vertrekken. Op de viering, een dakruiter met windvaan. Naast den
toren, kleine bijgebouwtjes. Aan de oostzijde van het choor is een poortje in 1818
bijgebouwd. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII B).
Orgel (1818), afkomstig uit de Fransche kerk te Gouda.
Vier koperen kronen, waarvan één gemerkt 1753.
Bank, waarvan het onderstuk XVII d.
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Rijkgedreven zilveren avondmaalschotel (1660, blijkens jaarletter); hierbij een
gegraveerd broodtafeltje (1804).
Vier gegraveerde zilveren bekers met monogram (1712).
Twee klokken, een van 1676, de andere gegoten in 1761 door Henricus Meurs.
De R.K. KERK bezit een preekstoel, Lodewijk XVI, vier koperen kandelaars en een
gedreven zilveren blad.
Gevels met metselmozaiek (XVII): A 173, B 114.
Verschillende topgevels (XVII en XVIII).
Versierde venstertravee (XVIII B) aan het huis No. 157.
Stoephek (midden XVIII) voor No. 146; stoeppalen (± 1780) voor No. 157.
Bij de kerk een smidse met 1703 op het deurkalf.
Ankers (XVII) aan No. 179 en B 114.
Twee dessus-de-porte, Lodewijk XVI, en deuromlijsting in No. 159.

Naaldwijk.
In het z.g. Prinsenbosch zijn in 1906 URNEN enz. gevonden.
(1629), meermalen vernieuwd, op het Wilhelminaplein, bekroond door
schildhoudenden leeuw en met leeuwenkop als spuwer.
POMP

Het RAADHUIS, gebouwd in 1632, nadien gewijzigd, heeft een hardsteenen trapgevel
met voluten en gedekt door een breed, driehoekig fronton (1688), waarin wapen.
Beneden drie cartouches, de tweede verdieping met waterlijsten, in de penanten der
topverdieping vier consoles met leeuwenkoppen. In den vlakken zijgevel is later een
steen met Justitia-beeld (± 1600), afkomstig van een afgebroken huis,
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ingemetseld. Op het dak een torentje. Het beeldwerk is, volgens Van der Aa, van Jan
Gerritsz. van Lier te 's-Gravenhage.
Uit het Raadhuis afkomstige portretten der heeren van Naaldwijk zijn thans in het
Rijksmuseum te Amsterdam (Catalogus 132-137).
De NED. HERV. KERK (H. Adrianus), tot collegiale kerk verheven in 1307, het kapittel
uitgebreid in 1369, is een kruiskerk van baksteen met reuzenmoppen. Zij bestaat uit
een toren (XIV A, bovendeel vermoedelijk XV), een driebeukig schip (XIII-XIV)
met dwarspand en een 5/12 gesloten choor, geflankeerd door twee kapellen (XV d
en ± 1500). Op de viering een dakruiter met achtkanten koepel (1806). Inwendig:
pijlers, schip en choor gedekt door een tongewelf (XV B), de zijbeuken door halve
tongewelven. Van de kapellen ter zijde van het choor heeft de zuidelijke
(oorspronkelijk sacristie?) een stergewelf en uitgebouwde trap naar de
bovenverdieping, de noordelijke sporen van een kruisgewelf en van ogiefvulling in
het raam. In het dwarspand bewerkte balksleutels. De toren (± 1560 ingebouwd) van
baksteen en reuzenmoppen is aan zijn voet en aan de voorzijde der vierde geleding
bekleed met kleine steen (XVIII c). Op de lage vierkante spits een windwijzer (1779):
Hollandsche leeuw en wapens van Nassau en Pruisen. Tegen den oostmuur van het
choor een groote verweerde steen. De kerk bezit:
Orgel (XVIII B).
Rijkgesneden choorhek (XVI A) met laat-gothische koperen spijlen. Overschilderd.
Regeeringsbank (XVII B).
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Tekstborden, één door A.H. (1616) en twee (1694) door A. Roo. Een kleiner (±
1616) in de gang van het Raadhuis.
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Marmeren grafmonument in de choorsluiting, van Susanna Theodora Douglas-van
Lennep († 1756).
Verschillende zerken:
a. Gothische, gemerkt Nos. 1, 6, 8, 9, 12 en 13.
b. 1527, 1556, 1567, 1600, 1607, 1614, 1616, 1616-1618, 1636, 1639, 1654, 1662,
1682-1683, 1688.
c. Vele zonder jaartal.
Twee zilveren gegraveerde avondmaalschotels (1699).
Vier zilveren bekers (± 1700).
Twee klokken, één gegoten in 1472 door Wilhelmus Hoerken, en een in 1608 door
Willem Wegewart te Gouda.
Een gothisch deurtje aan de noordzijde van het choor.
Achter de kerk, een fragment van een gekanteelden muur met poortje (XVI a),
misschien afkomstig van het kapittelhuis.
Een gothische stoel uit deze kerk is thans in het Nederlandsch museum te
Amsterdam.
Het HOFJE of OUDEMANNENHUIS, gesticht in groot in 1612, bestaat uit een en twintig
woningen.
De KAPEL (XVI A), die hierbij behoorde, een 5/8 gesloten gebouwtje, dient sedert
1807 als SYNAGOGE.
In de Heerenstraat, een versierde tuitgevel en ankers (XVII).
Koningstraat 4, nis met zandsteenen, schildhoudenden leeuw (XVII).
Prins Hendrikstraat (hoek): gevelsteen in medaillonvorm (± 1700?).
Bij de pastorie, inrijhek met: TEMPELHOF (XVIII B).
Een spreukband met: ENDELDIJCK (eertijds bezitting van Johan van Oldenbarnevelt),
en jaartal 1683, afkomstig van de hekposten van dit buitengoed, bevindt zich in de
Oudheidkamer te Naaldwijk.
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Aan den Middenbroekweg, gemetselde hekposten (XVII d) met zandsteenen
dekstukken en wapens van het HUIS CRUISBROUCK.
Eene verzameling portretten uit het voormalig jachtslot HONDSHOLREDIJK bevindt
zich in het Rijksmuseum (Catal. 177-185, 249, 956-958, 1242-1244, 1596-1600,
1662, 1979-2008). Een preekstoel (XVIII a) uit de slotkapel van dit verblijf is in
1758 naar de Ned. Hervormde kerk te Wateringen overgebracht.
De GEMEENTELIJKE OUDHEIDKAMER, ingericht in 1908, bevat o.a. enkele charters,
zegelstempel (XVIII) van Hondsholredijk, twee schilderijen (XVIII), en een
vlaggebaan (XVIII d).

Nieuw-Beierland.
De NED. HERV. KERK (1826) bezit:
Preekstoel (XVII a) met doophek.
Drie kleine koperen kronen (± 1700).
Heerenbank, Lodewijk XIV.
Enkele zerken (XVII).
Twee gegraveerde zilveren bekers (1687).
Aan den dijk naar Oud-Beierland, eenige oude BOERDERIJEN, waarvan één met
trapgevel, stermozaiek en ankers (XVII).
MOLEN,

waarin steen: 1703.

Nieuwenhoorn.
De thans NED. HERV. KERK, het eerst vermeld in 1514, bestaat uit een baksteenen
schip en een toren, beide
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XV d. Tegen den vernieuwden oostwand is een consistoriekamer aangebouwd (1856).
Het choor is afgebroken, evenals het transept, waarvan nog sporen te vinden zijn in
de constructie van het houten tongewelf van het schip. In 1850 zijn de vensterbogen
gewijzigd en is een deur in de westelijke travee aangebracht. De toren, van baksteen
met bergsteenen hoekblokken, heeft tegen den noordkant een achtkanten traptoren.
Inwendig een kruisgewelf met rechthoekige ribben. De kerk bezit:
Hardsteenen altaarsteen met kruis, thans als zerk vóór den torenboog liggend.
Preekstoel (XVII B) met koperen lezenaar en voorlezerslezenaar waarin: G.H. van
Hengel te Rotterdam 1828.
Doophek en eenvoudige banken (XVII d?).
Orgel (1824).
Zerk van 1669.
Zilveren schotel en twee borden (1843).
Klok (1524) met medaillons als te Poortugaal.

Nieuwerkerk-aan-den-IJsel.
De thans NED. HERV. KERK (XVI a) is een baksteenbouw, bestaande uit een schip,
gedekt door een houten tongewelf (op de trekbalken: 1676); een 5/10 gesloten choor;
en eenen toren, waarin een geschonden kruisgewelf (XVI a). De kerk bezit:
Preekstoel (XVII b) met koperen lezenaar op arm en voorlezerslezenaar (beide
XVII d).
Vier kronen (XVII c).
Doophek (XVII B) met fragment van bank (midden XVII).
Zilveren schotel en twee dito borden (XVIII).
Vier gladde zilveren bekers (1684).
Tinnen kan.
Klok, ± 1600 gegoten door Clays van Vette(?).
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In de consistoriekamer een schoorsteen, Lodewijk XV, en een tafel (XVII).

Nieuwe-Tonge.
Battenoord.
SLUIS met stichtingssteen (1798).

Nieuwe-Tonge.
In den gevel van het RAADHUIS (1776, gedeeltelijk vernieuwd 1830) een groot
hardsteenen Justitia-beeld (1776). In de gang een kastje met beugel voor geeselpaal
en boeien.
De NED. HERV. KERK (H. Maagd) is een baksteenbouw (XVI a). Zij bestaat uit een
eenbeukig schip (inwendig vernieuwd ± 1831); een dwarspand; een 5/10 gesloten
choor (in 1723 gedeeltelijk afgebrand); en een westtoren, ten zuiden waarvan een
doopkapel, waarin sporen van een piscina, en van een gedichten toegang naar de
kerk. Aan den noordkant van het schip een toegang met omlijsting (1777). Inwendig
een houten gewelf (± 1831), waarin nog één oude balkneut met druifversiering. Het
choor is na 1723 van een vlakke zoldering voorzien. De toren, in 1906 met gele steen
bijgewerkt, bevat den aanzet van een steenen stergewelf. Kerkpoort met twee
zandsteenen posten, Lodewijk XV, in 1842 hierheen overgebracht van het buiten
LANGENDAM onder Sommelsdijk. De kerk bezit:
Piscina, thans gedicht, in de choorsluiting.
Doopbekkenhouder (stijl XVII).
Predikantslezenaar op arm, Lodewijk XIV; voorlezerslezenaar (1817).
Zerken van 1529, 1530, XVI en 1808.
Klok (gebarsten), gegoten in 1657 door Jan Parijs.
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Twee gegraveerde zilveren bekers (1674), op een waarvan een jachttooneel, twee
dito (1766).
Zilveren blad met opschrift (1747); dito schotel en borden.
Twee tinnen kannen, en een tinnen collectebus, Lodewijk XVI.
De BOERDERIJ A 43 heeft een baksteenen gevel met vlechtingen, ankers en een
gevelsteen (1651). Inwendig: paars schoorsteentegeltableau (XVIII c).
MOLEN met stichtingssteen 1768.

Nieuw-Helvoet.
De NED. HERV. KERK (H. Cornelius) is een baksteenbouw, dagteekenend van ± 1500
(eene kapel reeds vermeld in 1408). De tegenwoordige kerk bestaat uit het transept
en het choor van de oorspronkelijke, daar het schip afgebroken is, zoodat de
rijk-gedetailleerde toren (XVI A, oorspronkelijk ingebouwd) afzonderlijk staat. De
zuidelijke dwarsarm is gedeeltelijk verknoeid. 5/10 gesloten choor, in welks oostmuur
uitwendig een vierkante nis onder het blinde raam. De kerk heeft een vlakke zoldering.
De toreningang is thans gedicht. De kerk bezit:
Twee eenvoudige koperen lezenaars (XVIII).
Koperen bolkroon (XVIII A).
Twee gegraveerde bekers op voet (1808).
Steenen kruik (1694) met zilveren deksel en hengsel.
Klok, gegoten in 1634 door Cornelis Ouweroggen te Rotterdam.
Jaartalankers (1618) aan een woning.

Nieuwkoop.
Nieuwkoop.
Het RAADHUIS (1628) heeft een baksteenen gevel, vernieuwd
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en gecement XIX a. In een nis een Justitia-beeld. Zes lierankers.
In de NED. HERV. KERK (1821), eenige zerken (XVII), gedeeltelijk bedekt.
In de R.K. KERK (O.L.V. Hemelvaart), drie koperen kroontjes.
Van het HUIS te NIEUWKOOP (1627) staat nog slechts de vierkante toren met balustrade
rond het achtkant, waarboven een open koepel met peervormige bekroning. Aan de
noordzijde een steen met 1627, en een met twee wapens. In den koepel een klok
(1700).
Het huis A 142 heeft een gevel (XVII B) met ankers en een stoephek.

Noorden.
De NED. HERVORMDE KERK, gebouwd op de plaats eener reeds 1242 vermelde kerk,
bezit:
Twee koperen lezenaars, twee gegraveerde zilveren bekers (XVIII) en eenig
tinwerk.

Nieuwland.
De NED. HERV. KERK (H. Maarten?), een baksteenbouw (XIV, verbouwd in 1866),
heeft een thans eenbeukig schip, gedekt door een houten tongewelf; een 5/8 gesloten
choor; en een ouderen ingebouwden westtoren (midden XIII) met lateren aanbouw.
In de muren van het schip zijn nog de zuilen en scheibogen van de vroeger aanwezige
zijbeuken, wier fundamenten in het kerkhof gevonden zijn. Latere ingang aan den
oostkant van het choor. In de onderste geleding van den toren enkele tufsteenblokken
(uit den vorigen bouw); de bovenste geleding is ± 1700 vernieuwd; inwendig een
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steenen koepelgewelf en een halfcirkelvormige doorgang naar het schip. De kerk
bezit:
Koperen lezenaar (XVIII a).
Koperen kroontje (XVII d).
Eenige zerken (bedekt).
Klok, gegoten in 1507 door Wilhelmus en Jaspar Meor (sic).

Nieuw-Lekkerland.
Elshout.
SLUIS met wapens, en twee steenen: 1740 en 1816.
Het POLDERHUIS van de NEDERWAARD bestaat uit een voorstuk met steenen poortje,
waarin: 1581, en ankers; en een achterstuk (1648) met frontons boven de ramen.
Hierin bevinden zich:
Kastje met wapen (XVIII c).
Kist met slotwerk (1680).
Rijke collectie drinkbekers, w.o. een verguld zilveren hensbeker, gegraveerd
(1697), met gedreven deksel, in oud étui en geborgen in een geschilderd kastje; glazen
hensbeker (1666); twee Wolffsglazen; een vijftiental met geslepen wapens (een van
1741).
Regentenstuk (± 1650), gerestaureerd door L.F.C. de Wildt.
Kaart van Over- en Nederwaard (1706).

Nieuw-Lekkerland.
De NED. HERV. KERK opgericht 1847, na het afbranden der oude (XV c), bezit:
Preekstoel (XVIII a) met koperen lezenaar (1721), doopbekkenhouder en twee
luchters.
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Doophek met doopboog, houten voorlezersstandaard (± 1720), twee gedraaide koperen
kandelaars.
Drie koperen kronen.
Zerk (1643).
Klok, gegoten in 1774 door Gerrit Bakker te Rotterdam.
Oud uurwerk.
Aan den dijk, BOERDERIJEN (XVII), waarvan een met: 1664 op het deurkalf.

Nieuwpoort.
De WALLEN (1673) zijn grootendeels nog aanwezig.
In de gracht een gemetselde BEER (XVII B) met twee monniken (torenvormige
versperringen).
In den SLUISBOOG, onder het Raadhuis, een steen met: 1696.
Van het ARSENAAL (1781) is een hardsteenen poort over.
Het RAADHUIS (1697) is een eenvoudig baksteenen gebouw boven den sluisboog,
met snijwerk boven de deur en bekroond door een open achtkant koepeltje. Het
achterdeel dient als Waag. Er worden twee stoepleeuwen van een vroeger bordes en
twee grauwtjes (± 1700) bewaard.
De NED. HERV. KERK (H. Naam Jezus) bestaat uit een driebeukig schip en 5/10
gesloten choor (beide ± 1450, in 1842 vernieuwd) met omgang. De toren en de
westgevel zijn afgebroken en in 1774 vervangen door een nieuwen westgevel, waarop
een open achtkant koepeltje. De noordmuur is opnieuw bekleed. Schip en choor
gedekt door een houten tongewelf, de zijbeuken en de chooromgang door halve
tongewelven. Op den makelaar van het choor een ijzeren kruis. De kerk bezit:
Preekstoel (± 1842).
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Koperen lezenaar (± 1750).
Doophek (XVII c).
Overhuifde bank (1652).
Drie koperen kronen (± 1700) en eenige armluchters.
Grafbord (1679), geschreven door J. van Munnickhof.
Zerken van 1608, 1627, 1630 enz. tot 1708 (wapens afgehakt).
Klok, gegoten in 1605 door Henricus Meurs.
Oud uurwerk.
Aan het huis No. 16: trapgevel (XVIII a), gepleisterd, met ankers en gevelsteen. Nos.
10 en 172: tuitgevels, de laatste met opschrift en steen: 1613. No. 128: gevel, Lodewijk
XVI, met kroonlijst (XVIII d), deur, Lodewijk XVI.
Verder nog gevelsteenen (onderscheidenlijk XVII d en 1697) aan Nos. 106 en 174
(lint met jaartal).
Ankers aan Nos. 8, 184 en 132 (XVII).
Twee stoeppalen (XVII d) voor No. 122.

Nieuwveen.
De NED. HERV. KERK (1832) heeft een klok, gegoten in 1604 door Cornelis Ammeroy.
In den gevel van het ROOMSCH KATHOLIEK ARMENHUIS, drie gebeeldhouwde steenen
(XVIII B).
Voor het huis SASSENOORD, twee steenen hekposten Lodewijk XV, van elders
overgebracht.

Noordeloos.
De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius) is een baksteenbouw, bestaande uit een
eenbeukig schip met 5/10 ge-
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sloten choor (beide XIV A); een noordelijken dwars arm (± 1500); en een westtoren
(± 1300, verbouwd 1613 en 1877). De noordwand (± 1500) van het schip en het
transept hebben van onderen steenen van grooter formaat, de zuidmuur is in 1846
hersteld. In den oostmuur van het choor, uitwendig een diepe nis met overblijfselen
van gothische traceering, waarin een gat is gebroken ter verlichting van een grafkelder.
Houten tongewelf met insnijdend transeptgewelf. De toren is aan den voet gepleisterd;
de twee bovenste geledingen zijn in 1877 opgetrokken. Boven den ingang een steen
betreffende de verbouwing (1613). Inwendig een cachot. De kerk bezit:
Doopvont (XV), als voet van den preekstoel (1614).
Koperen lezenaar (XVIII a) en voorlezerslezenaar op houten voetstuk, Lodewijk
XV.
Vier koperen kronen, een met: 1681 en schildjes.
Heerenbank (XVIII b) met kandelaars.
Tekstbord met Lodewijk XV-rand, gebodenbord (1607).
Grafbord (1748).
Marmeren grafmonument voor Martinus van Barnevelt (1781), met gesmeed
ijzeren hek.
Plafond, Lodewijk XV, in den grafkelder.
Zerken van 1605, 1609, 1616, 1629, 1641, 1647, 1661.
Klok, gegoten in 1612 door Jan van Trier.
Gevelsteenen hebben de huizen Nr. 172 (1610) en Nr. (1706).
Ankertjes aan Nr. 63; kelderluikijzer aan Nr. 26.
Steenen met waterpeil in 1740, 1809 en 1819, in de hoeve Nr. 21.

Noordwijk.
Een aantal onder deze gemeente gevonden voorwerpen uit Germaanschen en
Romeinschen tijd bevinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, als:
aarden SLINGER-
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BALLEN; MUNTEN van Trajanus en Dominitianus; Romeinsch, Frankisch en Saksisch
AARDEWERK. Een fragment van een steen met Romeinsch opschrift, ontdekt bij den

bouw van het nieuwe Raadhuis, is ingemetseld in de Raadzaal.

Noordwijk-aan-Zee.
De NED. HERV. KERK (1647) is een gebouw van baksteen, vierkant met 3/8 sluiting
aan oost- en westzijde. Aanbouwen: een van ± 1901 en een modern portaal. Schip,
oorspronkelijk door een tongewelf, thans door een vlakke zoldering gedekt. Op het
midden een houten toren (1689) met open achtkanten koepel. De kerk bezit:
Preekstoel (midden XVII).
Koperen lezenaar en koperen doopbekkenhouder.
Twee koperen kronen (XVII).
Gesneden wapen (XVIII) op heerenbank.
Klok, met: Alewijn Krombosch, Amsterdam 1746.
Wijzerplaat (1647).

Noordwijk-Binnen.
RECHTHUIS, zie bij Café Konijnenburg.
De ST. JORIS-DOELEN, architectonisch onbelangrijk, bezit:
Verschillende oude wapens waaronder spontons en twee kruisbogen (XVII) met
jaartallen (1315 en 1509) uit oudere bogen; hellebaarden.
Gesneden houten beeld, beschilderd: St. Joris met den draak (XVI a).
Huifstoel, (XVI d).
Stoel met gedraaide pooten (XVII).
Leienbord in lijst (XVII); schietbord met reglement (1740).
Zes beschilderde houten rederijkersblazoenen (1638 en XVII), uit Haarlem, Leiden
en Noordwijk.
Wapenblazoen, afkomstig uit de Ned. Hervormde kerk.
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De NED. HERV. KERK (H. Hieronymus) is midden XV opgetrokken in de plaats van
eene in 1449 afgebrande, waarvan in 1903 aan den toren een spoor der daklijn is
teruggevonden; 1901-1904 gerestaureerd door den architect H.J. Jesse. Baksteenbouw
met zandsteen blokjes. Kruiskerk met driebeukig schip, 5/10 gesloten choor en
ingebouwden westtoren (XIV a, gerestaureerd 1791). Van het schip zijn vier vensters
aan de noordzijde gedicht; de aan deze zijde uitgebouwde doopkapel is verdwenen;
modern poortje in de eerste travee. Aan den zuidmuur van het dwarspand is een
(oorspronkelijk twee verdiepingen hooge?) portiek aangebouwd. Het groote venster
aan het zuider transept is bij de restauratie door Jesse gewijzigd. In de beeren van
het choor (zuidelijk) zijn nog nissen zichtbaar met sporen van baldakijns en kopjes
als draagsteenen. Op de viering een open dakruiter (1769). In den toren: ronde steenen
trap en twee boven elkaar gelegen cachotten, oorspronkelijk toegangen tot de
gewelven der oude kerk. Het schip is gedekt door een houten tongewelf; de zijbeuken
door halve tonwelven. Eene gewelfschildering met tafereelen uit het leven van St.
Jeroen, vóór 1747 in het schip aanwezig, is niet teruggevonden. De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont (XV d). Aan de kuip vier gebeeldhouwde koppen.
Preekstoel met klankbord (XVII d). Bij de restauratie zijn gevonden vijf zijden
(beschilderd) van een gothischen preekstoel (midden XV).
Heerenbank (1751) met gesneden vleugelstukken door J. Maas te 's-Gravenhage.
Gesneden en geschilderde bank (1636).
Psalmborden, twee van 1682, één van 1771.
Spreukborden, o.a. één van 1625 en één van 1638, geschilderd door Justus van
Eyckenhorn.
Twee zerken met de beelden van leden van het geslacht
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van den Boechorst met hun vrouwen, onderscheidenlijk † 1450 en 1479, 1509 en
15...
Verschillende zerken, o.a. met de sterfjaren 1463, 1551 en 1561, 1554, 1563, 1578,
1594, 1611, 1678-1679.
Grafmonument voor Dousa (1792), met ijzeren hek.
Fragment van een steenen doodkist.
In een grafkelder op de kalk geschilderde wapens: 1579, 1622 enz.
Zilveren doopbekken (1828).
Twee gegraveerde zilveren schotels (1794).
Twee gegraveerde zilveren bekers (1747).
Twee klokken, eene (1677) van Petrus Hemony te Amsterdam, en eene (1690)
van J. Ouderogge te Rotterdam.
De R.K. KERK (1835) bezit het volgende zilverwerk:
Reliekhouder (XVIII A?) van St. Jeroen, waarin een versierd reliekdoosje (± 1660).
Monstrans (± 1770).
Verguld zilveren kelk (XIV A) met medaillons (midden XVIII).
Gedreven expositietroon met twee engelen (XVIII).
Godslamp (midden XVIII).
Wierookvat (XVIII d).
Christusbeeldje (XVIII?) als bekroning van een staf.
Tien kandelaars (XVII d).
In de PASTORIE bevinden zich:
Schilderij (XVII): St. Hieronymus.
Portret (XVII c) van Henricus Blessius.
Het H. GEESTPOORTJE (1618), afkomstig uit het voormalige Weeshuis (later Raadhuis
tot 1887) en thans geplaatst in den gevel van het moderne Raadhuis, heeft een gebogen
fronton, waarin een voorstelling van den H. Geest boven de weezen.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

272
In de Kerkstraat: een huis (XVII d) met ankers; een met opengewerkten schoorsteen,
en enkele eenvoudige huisjes (XVII).
In de Voorstraat: Nr 53, rijkgesneden deuromlijsting, en kalf, Lodewijk XV; Nr 69
dessus de porte met initialen (XVIII b).
Het huis LINDENHOF heeft deuromlijsting en bovendrempel (midden XIII), en
inwendig stucwerk.
Het Café Konijnenburg bevat nog talrijke bouwfragmenten van het in 1909 afgebroken
voormalige RECHTHUIS, gebouwd ± 1594 en 1609. In den achtergevel een steen met
wapen (1609). De achterkamer heeft sleutelstukken met wapens (± 1594).
Het moderne landhuis OFFEM bevat: tuinbeeld op voet, Lodewijk XV, twee
kanonnetjes (1671) met wapen van Van der Does, marmeren schoorsteenmantel,
beschilderd caissonsplafond (± 1700), schoorsteenstuk in gesneden lijst (beide XVII
d), schoorsteenstuk (1765), gemerkt T.J.R., rouwbord (1718), gevelsteen (XVII).
Voorts eenige schilderijen, portret van bisschop G. van Egmond door Jan van Scorel,
buitenzijde der twee luiken van een altaarstuk door C. Engebrechts, familieportretten
(XVII en XVIII), schilderijtje (± 1630) van het landhuis Offem en teekening (1724)
van idem door A. de Haan.

Noordwijkerhout.
Een hier gevonden MUNT van Keizer Augustus is in het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden. Van der Aa vermeldt de vondst van een Isis-beeld.
De NED. HERV. KERK (H.H. Petrus en Paulus) is gebouwd na de verwoesting (± 1575)
der vorige, van welke het
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choor (XIV A) nog in 1780 als bouwval aanwezig was. Zij bestaat slechts uit een
eenbeukig schip (XVI d) van baksteen, gedekt door een houten tongewelf, en eenen
baksteenen toren (XIV a), thans ingebouwd, in welks oostmuur een romaansch
dubbelvenster met steenen stijl en geprofileerd kapiteeltje. In de ruimte ten noorden
van den toren nog een oud karbeel. De kerk bezit:
Preekstoel (1728).
Orgel (1841) van N.H. Lohman te Gouda.
Vier koperen kronen (XVIII a).
Grafsteen (± 1620 en 1624) boven grafgewelf.
Klok, gegoten in 1787 door Jan Seest te Amsterdam.
In 1902 is onder deze gemeente opgegraven een pot met ± 3500 munten (XV d tot
1572) en een gouden huwelijksring (± 1550), thans in het Stedelijk museum te Leiden.

Nootdorp.
De NED. HERV. KERK is een modern gebouw, dat een ouder (gewijd aan den H.
Bartholomeus) vervangt, waarvan de toren (XVI a) over is. Deze is van baksteen
met bergsteenen consoles onder het boogfries en heeft een laat-gothisch poortje (XVI
a). De kerk bezit:
Preekstoel (XVII d) met twee koperen lezenaars en twee dito kaarsenstandaards
(± 1700).
Heerenbank (XVII c).
Gebodenbord (XVII d).
Klok, gegoten in 1719 door Jan Albert de Grave te Amsterdam.

Numansdorp.
Middelsluis.
Eenige BOERDERIJEN, w.o. eene met jaartalankers (1787).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

274

Numansdorp.
Een hier gevonden Romeinsche MUNT is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
In de BUITENSLUIS drie steenen, een met; 1804.
De NED. HERV. KERK (1653, vergroot in 1781 en in 1839 door noordelijken uitbouw)
is een architectonisch onbelangrijke baksteenbouw, driezijdig gesloten. De 3/4
ingebouwde toren is van 1781. De kerk bezit:
Rijkgesneden preekstoel (1781) door Pancras Verboom.
Koperen lezenaar op arm.
Bank, Lodewijk XIV.
Vijf kronen, eene (XVII a), de andere (XVIII d).
Orgel (1705) door Jacob Cool te Goes; de kast door Reyer Boeckesteyn, afkomstig
uit de Waalsche kerk te Rotterdam. Het volgende zilverwerk:
Doopbekken (1806).
Schotel en twee borden (XIX b?).
Gegraveerde kan (1787).
Vier gegraveerde bekers (twee 1702, één 1777, één XVIII d) en twee offerbekers
(1787).
Twee klokken, een, gegoten in 1794 door Gerrit Bakker te Rotterdam, en een in
1655 door Anthony Wilkes te Enkhuizen.
Op het hek vóór de kerk: 1661.
Verschillende woningen (XVII d) met afgeknotten tuitgevel en voluten op de hoeken,
o.a. A 9, A 10, A 29.
Jaartalankers (1662) aan A 12.
Een rijk-gedreven, verguld zilveren hensbeker (1688) door Romeyn de Hooghe, met
wapen der ambachtsheerlijkheid CROMSTRIJEN is in het bezit van den heer Vlielander.
Hierbij een drinkalbum, begonnen 1699.
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Oegstgeest.
Leidsche buurt.
Het moderne RAADHUIS bewaart eenige foltertuigen (± 1800) en in de Raadzaal een
schilderij: Justitia (XVII c), vermoedelijk door A. van den Tempel.

Oegstgeest.
Een hier gevonden doodkist van tufsteenblokken is in het Stedelijk museum te Leiden.
De NED. HERV. KERK is na 1574 en tot 1666 opgetrokken op de fundamenten en
ondermuren eener in 1574 verwoeste (H. Willebrord). De toren en de aangrenzende
5/8 gesloten doopkapel zijn in 1825 afgebroken. De kerk is gebouwd van baksteen
met enkele tufsteenmoppen in den noordwand en heeft een grondplan in den vorm
van een Grieksch kruis. Eenbeukig schip met rechtgesloten choor en dwarspand. Op
de viering een torentje. Inwendig: een houten tongewelf, in het schip, doorsneden
door de tongewelven van het transept. De kerk bezit:
Preekstoel (1663) met koperen lezenaar (XVII B).
Gesneden heerenbank (1689) met overhuiving.
Orgel met borstwering (midden XVII).
Drie koperen bolkronen (1662).
Gebrandschilderd glas met wapens en de jaartallen 1596, 1640, 1672, 1696, 16..,
1763 en 1764.
Fragmenten van geschilderde glazen (XVII) in het choor.
Zerken (1603, 1610, 1674, 1677).
Twee gegraveerde zilveren bekers (1708),
In den kerkhofmuur bij den ingang twee steentjes met: 1777.
De moderne R.K. KERK van den H. Willibrordus bezit:
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Gesneden houten altaar (± 1800).
Marmeren communiebank (uit de Matthias-kerk te Warmond) met beelden en
bas-reliefs, op het rechtsche beeld den naam Jan Gillis en op het zijstuk R.F.
Christian(?) inv. et fec. 1775.
Mariabeeld op maansikkel en slang (± 1750).
Het voormalig buitenverblijf van Mgr. van Wijckerslooth, bisschop van Curium,
thans eigendom van het R.K. Seminarie der Nederlandsche Missiën, en onbewoond,
is een architectonisch onbelangrijk gebouw (XVIII d). Het bevat:
Kamer met behang goud-op-wit, Eerste Keizerrijk.
Bronzen hanglampen, Eerste Keizerrijk.
Verschillende geborduurde kazuifels en voorzetsels (XVIII d).
Gipsen beeld van den H. Willibrordus (XVIII).
In het R.K. GESTICHT DUINZICHT:
Verguld zilveren, gedreven monstrans (1561).
Verguld zilveren, gedreven kelk (1646 of 1670).
Zilveren altaarkandelaars (XVIII c).
Zilveren kandelaars, Eerste Keizerrijk.
Ivoren medaillon met diamanten ingelegd (± 1800).
Op een zolder: Twee ingelegde wortelhouten tafeltjes, Lodewijk XV.
Copie naar Jordaens, Aanbidding der Koningen.
Een gegraveerd zilveren bord (1613) met jachtvoorstellingen, van dit gesticht
afkomstig, bevindt zich thans in het Stedelijk museum te Leiden, in bruikleen van
den heer J.A. Frederiks te 's-Gravenhage.
In het dorp, een oprijhek (XVII d) met wapens van het voormalig buitengoed
D'HOOGEN BOOM en een gedenkzuil voor den bewoner, Daniël Wyttenbach (1820).
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Twee, uit het voormalig KLOOSTER MARIËNPOEL (verwoest 1575) afkomstige
altaarstukken (± 1508 en 1526) door Cornelis Engebrechtsz., bevinden zich thans in
het Stedelijk museum te Leiden.

Poelgeest.
Het slot OUD-POELGEEST, ook ARENTSTEYN en AARDESTEYN geheeten, is ± 1669
opgetrokken, op de fundamenten van het vorige slot (vervallen XVI B). De gracht
aan de voorzijde is XIX a gedempt. Inwendig vernieuwd XVIII c en XIX A.
Voorgevel met teruggebouwd middenstuk, waarvoor bordes. Achtergevel met
uitspringend middenstuk geflankeerd door twee vierkante torens, overgaand in
achtkant, bekroond door peervormige spits (XVIII). Oprijhek met steenen posten,
Lodewijk XV. Inwendig; zaal (± 1800) met wit marmeren schoorsteen. Eetkamer
met versiering (XIX b). Wapenborden (XVIII).
Op een put, een steen met: 1550.

Vijfhuizen.
Het KASTEEL ENDEGEEST, thans in gebruik als administratiebureau van het
krankzinnigengesticht, is een gebouw van ± 1740. Achthoekig bordes, waarop
voetstukken van beelden. Middentravee met palmetvormige bekroning en voluten.
De achtergevel is geflankeerd door twee achtkante torens, waarop open koepeltjes
met een open peervormige bekroning. De twee schoorsteenen dragen ijzeren
versieringen. Klassiek poortgebouw, met open galerijen aan weerszijden der poort.
De gracht, die het geheele gebouw omgaf, is thans vóór de poort gedempt. Inwendig:
Regentenkamer met kassetten-zoldering en gobelin (± 1740).
Een schoorsteen met schoorsteenstuk (midden XVII) door J. van der Stoffe, uit
dit huis afkomstig, is thans in het
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Stedelijk museum te Leiden; twee gobelins bevinden zich thans in het Raadhuis
aldaar.
Op het slotplein een driehoekige kolom, gebeeldhouwd, en gemerkt: B.S.F.A.
1725.
Eene BOERDERIJ aan den Leidschen straatweg heeft een steen met: 1647.

Ooltgensplaat.
Achthuizen.
De R.K. KERK van O.L.V. Hemelvaart (1846) heeft een klok, gegoten door Fritsen.

Ooltgensplaat.
De WALLEN en REDOUTEN, meest aangelegd XVIII d en XIX a, zijn nog gedeeltelijk
bewaard.
Het RAADHUIS (1616), van baksteen met zandsteenen hoekblokken, heeft eenen, door
ophooging van den dijk gedeeltelijk verborgen, onderbouw, waarin zich de
toegangspoort tot de voormalige WAAG bevindt, en eene hoofdverdieping met
rijkversierden topgevel in het midden, waarin de toegang met bordes. Op zijde
trapgevels, gedeeltelijk nog met de oude kruiskozijnen. Talrijke ankers. Boven de
Waagpoort steen met tijdvers. Het inwendige is in 1829 verbouwd. Het Raadhuis
bezit:
Twee koperen blakers (XVII a).
Tafel en banken (XVII).
IJzeren geldkist (1723) met slotplaat van den stadsslotenmaker te Neurenberg.
De NED. HERV. KERK (1847) bezit:
Preekstoel met rijk-gesneden leuning en doophek (XVII d of XVIII a).
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Twee koperen lezenaars, dubbellichtarm en doopbekkenhouder, vroeg Lodewijk
XV.
Drie koperen kronen (XVII d), waarvan een met schildjes.
Vier gegraveerde zilveren bekers (1737).
Twee zilveren bladen.
Het huis A 1 heeft een tuitgevel met vleugelstukken en jaartalankers (1600); A 92
een verminkten en gepleisterden gevel met ankers en gevelsteen (1610).
Gevelsteen (XVII a) aan A 45.
Ankers: A 97 (vorkanker XVII d), A 101 (XVII d), A 46 (XVII a), A 44 (XVII
B), A 14 (XVII B), A 34 (XVII).
In A 35 een behangsel van beschilderd zeildoek (± 1830).
Aan den dijk zuidwaarts eene BOERDERIJ met draagsteentje en schildhoudenden
leeuw (XVII b); aan den Galathéschen dijk eene met draagkopje in den top en
versierde ankers, o.a. met initialen en jaartal 1648.
Een MOLEN met 1729 op de kap.

Oostvoorne.
De achtkante steenen koepel ZEEBURG (1743), op het duin, met aan de landzijde
uitgebouwd portaal, bevat:
Schoorsteen met wapen van Voorne.
Kristallen hensbeker met opschrift.
Aan de rivier, de bouwval van een steenen VUURBAAK (± 1630).
De NED. HERV. KERK, met den toren gebouwd in 1627-1628, ter vervanging eener
in 1612 afgebrande, is een eenvoudig gebouw, ten oosten recht gesloten. Tegen den
met een peervormige spits bekroonden toren, aan de zuidzijde, een halfronde traptoren.
Zij bezit:
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Eenvoudigen preekstoel, Lodewijk XVI, met koperen doopbekkenhouder, Lodewijk
XV.
Twee koperen lezenaars (± 1750).
Twee psalmbordjes, Lodewijk XVI.
Acht gebrandschilderde vensters met wapens (1744-1745, gerestaureerd in 1908
door het atelier Schouten).
Gegraveerd zilveren doopbekken, Lodewijk XV.
Twee gegraveerde zilveren bekers, een met 1665.
Klok, gegoten in 1629 door Cornelius Ouwerogge te Rotterdam.
Uurwerk.
TERP,

bevattende overblijfselen van den burcht van Oostvoorne.

Aan den Brink: huisje met jaartalankers (1651.)
De JACOBAHOEVE (± 1610), voorbeeld eener oude hoeve met uitspringenden
rechtervleugel, heeft een op twee consoles rustend deurkalf.

Ottoland.
Laag-Blokland.
Voormalig huis (XVII?) van de houders der heerlijkheid. No. 33 heeft een
schildhoudenden topleeuw en ankers (XVII); No. 64 jaartalankers (1664).

Ottoland.
De NED. HERV. KERK (XVII a, in 1734 en in 1848 deels vernieuwd), bestaat thans
slechts uit een recht afgesloten schip van baksteen, waarop een torentje. Zij bezit:
Preekstoel met twee koperen lezenaars en doopbekkenhouder (alles XVIII b).
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Twee koperen kroontjes (vorm XVII).
Gebodenborden (± 1780).
Zerken, o.a. van 1639 en 1648.
Klok, gegoten in 1734 door N. Mulder te Amsterdam.
Slingeruurwerk.
Zonnewijzer.
Het huis No 58 heeft drie ankers en togen boven raam en deur der opkamer; No 36
metselmozaiek (XVII), alsmede lier- en dubbele ankers. Verder ankers in den zijgevel
(XVII) van No 24a (Gemeentehuis), aan een huis bij de kerk (jaartalankers: 1670),
en aan de Nos 40, 44 en 70.

Oud-Alblas.
Volgens Van der Aa zijn hier sporen gevonden van een ROMEINSCHEN HEERWEG.
De moderne NED. HERV. KERK (± 1850) heeft nog den thans ingebouwden baksteenen
toren (onder XIII, boven XV B) der oude kerk. Inwendig een tongewelf. De kerk
bezit:
Preekstoel met rijk-bewerkt klankbord (XVII c).
Klok (1790).
Het huis No 99 heeft een dessus-de-porte (XVIII B).
Naast de kerk, een gesmeed ijzeren inrijhek met twee dekstukken, Lodewijk XV.
In den tuin van No 103 een schildhoudende leeuw (XVIII B), afkomstig van een
inrijhek.

Oud-Beierland.
In de SLUIS een steen: 1567-1568.
Het RAADHUIS (1622) heeft een bordes waaronder toegang
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tot onderverdieping; onversierde hoofdverdieping, met topgevel waarin drie nissen,
eene met Justitiabeeld en twee met schildhoudende leeuwen. In den rechterzijgevel,
jaartalankers. In de hal, steen betreffende de eerste steenlegging, en een met wapens.
Gesneden deur uit den tijd van den bouw.
De NED. HERV. KERK (H. Antonius van Padua), gesticht in 1567, is een eenbeukige
kruiskerk van baksteen met aan de zuidzijde van het choor aangebouwde kapel uit
den stichtingstijd. Het noordertransept is, blijkens een steen, vergroot in 1621, het
zuidertransept, eveneens blijkens een steen, in 1650. Aan de zuidzijde is een
consistoriekamer (XIX) aangebouwd. De toren (1604), van gele baksteen, heeft een
stergewelf. Voor den ingang, steen met wapen en jaar. In het zuidoosten een achtkante
grafkapel van Sabina van Egmond († 1614). In den boog onder den ouden ingang
een tijdvers en hieronder eiken lijst met opschrift. De kerk bezit:
Preekstoel (midden XVII) met lezenaar op arm (1712), gegoten door Petrus Backer
te Rotterdam, voorlezerslezenaar (geschonken 1735), doopbekkenhouder en twee
koperen armluchters (1734).
Gesneden doophek (1625).
Orgel (1625).
Grafbord (1794).
Verschillende zerken, o.a. een (1756) in de grafkapel.
Zilveren schotel (1787), twee borden en doopbekken (XVIII d).
Zes gegraveerde zilveren bekers: vier (1709) en twee (1782).
Twee klokken, een gegoten in 1604 door Henricus Meurs, en een in 1656 door
Jean Paris (overgegoten in 1907).
Twee ijzeren geldkisten.
De SYNAGOGE (1843) bezit:
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Twee koperen kroontjes (XVIII).
Een paar zilveren siertorens (XVIII d).

Particuliere gebouwen enz.
1. B 1 en B 2. Dubbele trapgevel (XVII a), van gele en roode steen met
vleugelstukken, ankers.
2. Trapgevels aan de huizen B 11 (midden XVII) en B 493 (XVII), het laatste met
ankers.
3. B 494. Dordtsch type (± 1680). Ankers.
4. A 1. Dubbelgezwenkte topgevel (XVII d).
5. A 182 en A 459. Topgeveltjes met voluten (XVII d).
6. C 135. Huize 'T PARADIJS (1665). IJzeren schoorsteenversieringen, twee
gevelsteenen. Inwendig: Portaal met dubbele gesneden houten poort en beschilderd
plafond. Kamer met papieren behang (XVII) en rijkgesneden eiken schoorsteenmantel
(± 1665). Zijkamer met Empire schoorsteentje.
7. B 9. Deur, stoeppalen en kettingen, Lodewijk XVI.
8. Gevelsteenen aan de volgende huizen: A 24 (1609, afkomstig van eene smidse),
A 292 (1616), C 33 (VREDENBURCH 1621 en een steen, XVII a), B 82 (1616), B 84
(1646) en bij de kerk (1725).
9. Ankers: A 459, A 495, B 499 (alle XVII), B 16 en B 27 (XVII d), B 15 en A
64 (XVIII), A 205 (met jaartal: 1801).
10. BOERDERIJEN:
Oud-Beierlandsche dijk, A 318. Tuitgevel (± 1645) in gele en roode baksteen, met
oude ontlastingsbogen, kruiskozijnen en ankers. De top is afgesneden.
Eerste Kruisweg. Metselmozaiek, ankers en steen (1635).
Langeweg. Afgeknotte topgevel met 1617.
Aan den Oud-Beierlandschen dijk, een MOLEN met beschadigden steen (midden
XVIII) en een MEESTOOF (1771).
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In particulier bezit (huis A 30) bevinden zich: een grauwtje, twee schilderijen (XVII)
en een gildeproef (St. Lucas).

Ouddorp.
Buiten het dorp, sporen van een SCHANS (1665), opgeheven in 1673.
Het RAADHUIS (modern) bevat vier gesneden houten wapens (XVIII a) en een ijzeren
geldkist (XVII).
De thans NED. HERV. KERK is in haar oudste deel, het choor (1348), van tuf, overigens
van baksteen. Kruiskerk met 5/10 gesloten, naar het zuiden afwijkend choor en thans
losstaanden toren, daar het westelijk deel van het schip in 1490 verwoest is. Het schip
(XV, vernieuwd 1734 en 1791) is wellicht driebeukig geweest, het transept geheel
vernieuwd ± 1905. Modern gewelf in het schip, laat-gothisch houten gewelf op
muurstijlen in het choor. IJzeren kruis (XVI) op het choor. De toren, in 1508 ter
plaatse van den vorigen opgetrokken (voet van groot formaat baksteen), heeft een
lagen westingang. Tegen den noordkant een traptoren, die, evenals de toren, boven
in een achtkant overgaat. Spits in 1857 afgebroken. De vóór 1743 aanwezige
gewelfschilderingen zijn verdwenen. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII d) met twee lezenaars (± 1750).
Twee zilveren bekers (1657), waarop afbeelding der kerk gegraveerd.
Twee tinnen kannen.
Klok, gegoten in 1642 door Johannes Burgerhuys.
De architectonisch onbelangrijke DOOPSGEZINDE KERK bezit:
Gekleurde tegels (XVII A).
Tegeltableau (1770): klokje, met den naam van den tegelbakker Jacob Schuin te
Rotterdam.
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Het voormalige GASTHUIS (A 53) heeft jaartalankers (1596) en inwendig: een spiltrap,
twee rijen bedsteden langs de zijwanden, een haardplaat met wapen en 1589.
Versierde tuitgevels hebben de huizen A 134 (1657) met vleugelstukken en
lelieankers, A 139 (1678) en A 67 (± 1700) met gebogen fronton en ankers.
A 11 (1774) heeft een baksteenen gevel, bekroond door een driehoekig fronton,
waarin cartouche en festoenen. Versierd deurkalf en bovenlicht. In den tuinmuur een
gevelsteen (XVI d).
A 14. Deur, Lodewijk XVI, zes ankertjes (XVII), negen ankers (XVIII).
A 12. 1738 op de kroonlijst.
Ankers aan de huizen: A 132, A 4, A 5, A 8 (lelievorm), A 57 (alle XVII) en A
62 (XVIII a). Jaartalankers A 70 (1681), A 60 (177I), A 30 (1774), A 109 (1776) en
A 15 (1777).
Van de hoeve HEIBURGH is nog een gevelsteen (1566) met Italiaansch opschrift over.
MOLEN

van 1845.

Oude MEESTOOF.
Buiten het dorp.
A 165. Hoeve (1659). Trapgeveltje, waarin oude vensters met luiken, deur met
bovenlicht, getorste ring aan de klink, en verschillend versierde ankers, o.a. met
jaartal. Inwendig: muurbekleeding van tegels (XVII).
B 5. HET HOOGERHUIS (XVII A). Tudorboog met metselmozaiek boven de deur,
ankers.
Kleine hoeve met 1785 in de ankers.
C 7. VISSERSHOEK (1675). Venstertje met vier sluitsteenen in den strek; steen met
naam en jaar.
Bij een moderne hoeve, twee zandsteenen potten (XVIIB).
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Oudenhoorn.
De NED. HERV. KERK (H. Maria), verbouwd in 1829, is een baksteenbouw, bestaande
uit een aan de oostzijde rechtgesloten schip, waarop een vierkante toren met spits.
De noordmuur is XVI A, de westmuur van 1669 (wellicht was de kerk eerst grooter).
De kerk bezit:
Preekstoel (XVIII a) met twee koperen armen voor kaarsen en dito lezenaar.
Koperen voorlezerslezenaar met twee getorste kandelaars (± 1750).
Twee koperen kronen (± 1750).
Gebodenbord (XVII).
Zerk van 1544.
Klok, gegoten in 1431 door Gheriit Butendiic.
Schuur met: 1793 in de ankers.

Ouderkerk-aan-den-IJsel.
De thans NED. HERV. KERK is een kruiskerk, waarvan het oudste gedeelte, d.i. ongeveer
het tegenwoordige schip, XII is, het dwarspand en 5/10 gesloten choor XV. De muren
van het schip zijn van tuf-, later bekleed met baksteen. Tufsteen vindt men nog in
den westmuur, in banden van het (latere) noorderportaal en in een steunbeer. In den
oostmuur van het choor een nis. Aanbouwen: aan de noordzijde een portaal (1661)
met poortje, waarin engelenkopjes, aan de zuidzijde een portaal (1671) met fronton.
Het schip is gedekt door een houten tongewelf (XVI d) met rosetten. De toren heeft
drie geledingen, de beide onderste (XIII) gedeeltelijk met tufsteen, de derde (XV)
geheel van baksteen. Het onderdeel is in 1795 gerestaureerd, waarbij de ingang een
driehoekig fronton met jaartal kreeg. Inwendig: steenen kruisgewelf. De kerk bezit:
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Preekstoel (± 1680) met gesneden rug, koperen doopbekkenhouder, twee lezenaars
(XVII b).
Doophek (XVII b) met doopboog (± 1680).
Vier koperen kronen (XVII en XVIII a) met schildjes.
Twee banken (XVII a) en twee (XVII d).
Twee gebodenborden (XVII d).
Zerken, o.a. een van 1560.
Grafkelder in het choor, met versierde marmeren borstwering.
Tegen den oostmuur: grafmonument (1753-1757) van Willem Maurits, Graaf van
Nassau-la Lecq, door J. en A. Wapperon en J.F. Maas te 's-Gravenhage.
Tegen den toren: een steen, waarop de artikelen des Geloofs, in houten lijstwerk
(1732).
Vier zilveren bekers, waarvan één gemerkt 1651.
Het huis C 30 heeft een gevel van gele steen met banden van roode, teruggemetseld
veld in den top, en gevelsteen (1686).
C 33. Tuitgevel (XVII a) met metselmozaiek, toppilaster en anker.
C 34. Hardsteenen penanten, Lodewijk XV.
C 27. Steen met 1688.
C 107. Sterfiguren in den muur, keldervensters met ommetseling (midden XVII).
Ankers: B 98, C 29 (± 1700), C 104 (XVII) en naast C 84 (XVII).
Buiten de kom, een aantal BOERDERIJEN (XVII a).

Oude-Tonge.
Een GRENSPAAL (1772) aan den weg naar Middelharnis.
De NED. HERV. KERK (HH. Jacobus Apostel en Antonius Confessor) is een
baksteenbouw, bestaande uit een westtoren, een schip (beide XV d) met rechtgesloten
noordbeuk
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uit iets later tijd, en een 5/10 gesloten choor (XV d). Ten noorden van het choor,
eene sacristie met geprofileerd poortje. Aangebouwd zuiderportaal (1742). Houten
tongewelf. De half-ingebouwde toren is in 1898 met gele steen bijgewerkt. De kerk
bezit:
Preekstoel (XVII B) met koperen arm en zandlooperhouder (XVII B).
Tekstbord (1840 geschilderd naar een XVII a).
Drie koperen kronen (XVII d) met opschriften.
Zerken van 1492, 1502-1512 (man en vrouw), 1514, 1529, 1529 (man en vrouw),
1530, 1532, 1544-1569 (twee vrouwen), 1556 (man en vrouw), 1586, 1592, 1604,
1617-1640, 1664.
Vier gegraveerde zilveren bekers (XVII d?).
Klok, met twee medaillons, gegoten in 1574 door Pieter van den Gheyn.
De (moderne) R.K. KERK (H. Maria) bezit:
Zilveren monstrans (1772).
Verguld zilveren gedreven kelk (XVII a).
Gegoten zilveren beslag (1779) van een Missale.
Twee kazuifels met fraai borduurwerk, onderscheidenlijk van ± 1525 en ± 1540,
de laatste gerestaureerd XVII.
Het huis A 16 heeft een topgevel met leeuw (XVII); A 199 versiering in roode steen,
en ankers (XVII A).
Ankers: A 176 (XVIII A); A 3 en A 305 (XVII d).
Voor een hoeve, hekposten met: 1806.
MOLEN met stichtingssteen (1748).

Oudewater.
b. Vestingwerken enz.
Van de gesloopte NIEUWE of UTRECHTSCHE POORT (1607) zijn afkomstig drie steenen
met de wapens van Delft, Oude-
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water en Alkmaar, thans geplaatst in de gevels van huisjes aan de Kloosterstraat.
(XVII B) aan den weg naar Haastrecht: hardsteenen zuil met vierkante
bekroning, waarin de moet van een ingezette plaat zichtbaar is.
GRENSPAAL

c. Van het voormalige slot DE VLIET staat nog een muurfragment bij een hoeve aan
den weg naar Haastrecht.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS (1588, gerestaureerd 1887), gebouw van drie verdiepingen,
opgetrokken van baksteen met zandsteenen banden, heeft een trapgevel, gedekt door
een fronton, waarop een leeuw met schild. Hoofdgestel met jaartal; in den top een
rijk anker; medaillon met Justitiabeeld. Hoofdverdieping met ingangsdeur tusschen
twee vensters. Daarboven drie zandsteenen cartouches met wapens. Kruiskozijnen,
bordes met vier leeuwen. Midden op het dak, open achtkant torentje met windwijzer
en klok, gegoten in 1669 door P. Hemony te Amsterdam. Inwendig:
Halfronde gewelven in den onderbouw.
In de hal, gedekt door een zoldering met kinderbalkjes, een bank en schotwerk
(XVII). In de raadzaal: wandkast, schouw met haardplaat, consolebeelden (alles
XVII), en een schoorsteenstuk: Justitia (XVII, gerestaureerd in 1887 door F.v.
Oiguchski). Verder een rek met wapens (± 1575), een schilderij (1650, gerestaureerd
± 1905): Beleg van Oudewater, door D. Stoop; een zilveren insigne der St.
Jorisschutterij, en een van het kleermakersgilde.
2. De WAAG (z.g. Heksenwaag) vervangt de oude Waag. Topgevel met luifel, waarop
geschilderd: 1595.
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3. Van de ST. JORISDOELEN bevindt zich een steen: St. Joris en de draak (XVIII a),
in den zijgevel van een huis aan de Capellestraat.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. ST. MICHAËLSKERK (vroeger gewijd aan den H. Willibrordus),
gesticht vóór 1329, is een geheel gepleisterde hallenkerk van baksteen, bestaande
uit een westtoren (beneden XIII A, boven XIV), een driebeukig schip, een dwarspand
(beide XIV A), een driebeukig choor (XIV B), waarvan het hoofdchoor 7/12, de
zijchoren rechte sluiting hebben, en de volgende aanbouwen: a. eene kapel ten zuiden
van het choor, rechtgesloten en met kruisgewelf, b. eene kapel aan de westzijde van
het transept, met dubbel stergewelf (XV B), c. eene gerfkamer (XVI b) ten zuiden
van het choor, met stergewelf, waarbij zich een sacristie (thans tot kosterswoning
afgeschoten) met vier netgewelven aansluit. In den zuidelijken zijbeuk is de meest
westelijke travee wegens plaatsgebrek met een schuinen muur bij den toren
aangesloten. Inwendig: zuilen en houten tongewelven (1732). Op de westelijke kapel
een oud kruis. De thans door huisjes omgeven toren, van groot-formaat baksteen,
heeft, blijkens eene deur in den oostmuur, oorspronkelijk tegen een laag kerkgebouw
gestaan. Doorgangen met spitsbogen in noord- en zuidwand. Gemetselde top met
zadeldak en uitgebouwd klokkenspel. Inwendig een kruisribgewelf. Eene vóór 1857
aanwezige gewelfschildering is verdwenen; eene afbeelding er van, waarop jaartal
1503, is in de collectie-Rahms. De kerk bezit:
Achtkant steenen doopvont (XV A).
Memorietafel (1613) voor R. Snellius van Royen.
Zerk van 1481 en talrijke zerken (XVI en XVII).
Vier gegraveerde zilveren bekers (1656).
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Bijbel met vier zilveren hoeken en twee dito sloten (XVIII).
Twee tinnen kannen.
Twee klokken, eene (1511), gegoten door Joris Waghevens, en eene (1500) door
Johannes Moer.
Carillon (1609), gegoten door Gerardus Both.
Uurwerk en carillontrommel.
In de kerk wordt een sluitsteen (XV) bewaard, vermoedelijk uit een verdwenen
kapel.
2. De OUD-KATHOLIEKE ST. MICHAËLSKERK, architectonisch onbelangrijk, bezit:
Altaar met altaarstuk (XVII B) tusschen getorste kolommen.
Hierbij twee beelden van Maria en Jozef op rijk gesneden consoles.
Gesneden communiebank (XVII B).
Houten altaartroon (XVIII B).
Koperen kroon (± 1700).
Vier koperen kandelaars (± 1700), een Paaschkandelaar en andere kandelaars.
Een koperen Godslamp en een zilveren (midden XVII).
Kruisigingsgroep (XVII).
Gesneden houten corpus (± 1700).
Geschilderden kruisweg (± 1670) door Sonjee.
Missale (1629) in band, met twee zilveren sloten (XVII).
Verder het volgende zilverwerk:
Vergulden gedreven monstrans (XVII A).
Dito ciborie (XVIII A).
Twee dito kelken (XVII A).
Wierookvat en scheepje.
Hostiedoos en oliedoosje, in geborduurde zakjes (XVIII d).
Gegraveerden schotel (XVII A).
Talrijke paramenten, o.a.:
Rijkgeborduurd kazuifel (± 1500), geschonden.
Wit kazuifel met oud kruis (XVIII) op nieuwe stof.
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Wit kazuifel met galons (± 1800).
Drie roode kazuifels, twee met goudborduurwerk (XVII B), één met kruis (XVIII
B) op oude stof.
Geborduurd rood velum met bursa (± 1750).
Velums en antependia (XVIII) enz. enz.
3. Capellestraat Nr. 119. Fragment van een KAPEL (XV), baksteen met zandsteenen
hoekstukken, 5/8 sluiting en venstertraceering. Hiernaast is een steen (XVII A)
ingemetseld met afbeelding van een burcht.

f. Gebouwen van liefdadigheid.
1. Een regentenstuk (1651) door H. van Ommen, afkomstg uit het voormalig
WEESHUIS, is thans in het bezit van den heer A.C. van Aelst.
2. In het HOFJE of GODSHUIS aan de West-IJsselkade een hardsteenen muurplaat
met opschrift (1793).

g. Particuliere gebouwen.
A. XVI d.
Havenstraat B 6. De tweede verdieping heeft verbonden bogen, rustend op getorste
baksteenen zuiltjes met zandsteenen draagsteentjes. Onder de vensters der eerste
verdieping loopt een breede lijst met smal fries. Metselmozaiek in alle toogvelden.
B. XVII a.
1. Markt B 232 (1601). Trapgevel met natuursteenen banden. Metselmozaiek in
de bogen der bovenste vensters, zandsteenen schelpen in die der tweede en derde
verdieping. Boven de verminkte grondverdieping twee frontons met koppen. Eene
nis, waarin beeld der Fortuin, is overgebracht naar het Rijksmuseum te Amsterdam.
2. Leeuweringstraat B 162. Afgeknotte topgevel. Steen (1602). Ankers.
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3. Korte Donkeregaard B 64. Pakhuis met trapgevel. Geprofileerde eggen en
korfbogen. Metselmozaiek, gevelsteen (1611). Toppilaster, ankers. De terugspringende
houten onderpui heeft negen gesneden consoles tusschen de lichten boven deur en
raam. Aan den bovendorpel van de deur een gesneden schild. Inwendig: moerbalken
met kopjes op de consoles.
4. Havenstraat B 10. Trapgevel. Geprofileerde eggen. Metselmozaiek. Gewrongen
toppilaster. Gevelsteen (1613). Ankers.
5. Havenstraat B 11. Als het vorige. Kopje onder toppilaster. Steen met opschrift
en 1614.
6. Wijdstraat C 18. (Huis DE ARK). Trapgevel van gele steen. De afmetseling der
trappen en de venstereggen zijn van roode steen. Waterlijsten. Gewrongen toppilaster.
Onderpui als bij 3, doch onversierd. Steen (1615).
7. Noorderkerkstraat 279-281. Trapgevels met toppilasters. Steen (1619).
8. Korte Havenstraat 137. Verdieping met geprofileerde kort bogen en
metselmozaiek. Anker. Top afgesneden, onderpui vernieuwd.
9. IJsselveere 13. Trapgevel met toppilaster op gesneden draagsteentje.
Metselmozaiek. Drie ankers. Boven de onderverdieping een breed fries.
10. Korte Donkeregaard C 65. Trapgevel. Ankers.
11. Capellestraat 250. Trapgevel. De tweede en derde verdieping met blindbogen
en geprofileerde eggen. Metselmozaiek. Ankers.
12. Peperstraat C 58. Trapgevel. Doorbroken waterlijst, metselmozaiek. Onderpui
en top gewijzigd.
13. Roodezand 178. Vermoedelijk eens hoekhuis: de rechterzijmuur springt van
onderen met twee sprongen in. Draagsteenen. Kelderraam met gewrongen diefijzers.
14. Remijnsbrugge 17. Tuitgevel met gebogen fronton. Breed fries en banden,
metselmozaiek. Ankers.
15. Wijdstraat C 37. Fraaie ankers.
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C. XVII b.
1. IJsselveere A 92. Twee trapgevels vereenigd tot één huis. In den eenen een
gevelsteen (1633).
2. Markt B 236. Rijke trapgevel. Links van den hoofdgevel is op de eerste
verdieping een raam en op de grondverdieping een poort aangetrokken, beide
afgedekt door een gebogen rollaag. Boven de poort een steen (1640). Stoeppalen.
3. Wijdstraat C 38. Vlakke korfbogen. Steen (1643).
4. Wijdstraat C 21. Trapgevel. Steen met cartouche (1646).
5. Vischbrug. Gecemente gevel met vlakke muurpilasters en Renaissance-rollaag
in dubbelgezwenkte lijn.
D. XVII c.
1. Roodezand 291. Gevel van gele baksteen met roodeomlijstingen. Metselmozaiek.
2. Wijdstraat C 40. Trapgevel. Waterlijsten. Geprofileerde korfbogen. Op de eerste
verdieping een groote, doorbroken boog. Ankers.
3. Noorderkerkstraat 234. Als 1. Oude onderpui, ankers.
E. XVII d.
IJsselveere A 10 en 11. Trapgevels.
Wijdstraat C 15. Tuitgevel. Steen met wapen.
Verder tal van eenvoudige trap- en topgevels, o.a. Peperstraat 48 en 49,
Amsterdamsche veer C 120 en 131, Leeuwenburgerstraat B 191, Korte Donkeregaard
C 65 enz.

Détails van buitenarchitectuur:
1 Capellestraat 128. Geprofileerde boog (XVII A).
2 Zuiderkerkstraat 275. Vier bogen (XVII a), kruiskozijnen met luikjes.
3 Wijdstraat C 20. Boog, waarboven uitgemetselde lelie (XVII A):
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4. B 51. Bogen en geprofileerde eggen, metselmozaiek (XVII A).
5. IJsselkade. Toppilaster (XVII A).
6. IJsselbrug 20 a. In een modernen gevel vier ingemetselde steenen met
gebeeldhouwde koppen, vermoedelijk afkomstig uit een in 1905 gesloopt perceel
(XVII A).
7. B 54. Deurboog met rollaag in den vorm van een Tudorboog.
8. Gevelsteenen, behalve de reeds vermelde:
Wijdstraat C 25 (1587), Capellestraat naast Nr. 119 (XVII A), West-IJsselkade
A 5 en 6 (XVII), Peperstraat C 52 (1659), Korte Havenstraat B 239 (1779) en
in de brug bij de Linschoterpoort (1767).
9. Ankers, voor zoover met vermeld:
Capellestraat B 262 en 268, Havenstraat B 45, Remijnsbrug B 18 (XVII),
Leeuwenburgerstraat B 168, 199, 207, 218, 219, 229 enz.

h. Varia.
Collectie-E.C. RAHMS: foto's naar teekeningen (± 1860 vervaardigd) van gebouwen.

Oudshoorn.
Het RAADHUIS, architectonisch onbelangrijk, bezit:
Twee gegraveerde bokalen (XVIII en XVIII d).
De NED. HERV. KERK, gebouwd 1663-1665 naar het voorbeeld der Oosterkerk te
Amsterdam, is een baksteenen koepelkerk, bekroond door een open torentje. Het
houten koepelgewelf is beschilderd met wapens. In het midden een wijzerbord van
het uurwerk. De kerk bezit:
Orgel, vervaardigd in 1783 door H. Hess te Gouda en hersteld in 1825 door
Abraham Meere te Utrecht.
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Twee rouwborden (1793 en 1822).
Zerken (1676 en 1768).
Zeventien gebrandschilderde vensters (1666-1671, gerestaureerd in 1908 door
J.H. Schouten te Delft).
Twee zilveren bekers, rijk-gegraveerd (1683).
Twee idem (1843).
Zilveren blad (1843).
Klok, gegoten in 1835 door Petit en Fritsen.

Overschie.
Op den weg naar Schiedam een steenen BRUG (XVII c) met tweemaal twee bogen,
waartusschen een moderne ophaalbrug. Aan beide zijden cartouches.
Stichtingssteenen.
In de BRUGWACHTERSWONING twee steenen met wapen van Delft en jaartal 1657.
Van het bezit der in 1899 afgebrande NED. HERV. KERK is nog over:
Armenbus met koperen plaat (1763).
Kerkzilver (1656-1687), bewaard in het Nederlandsch museum te Amsterdam. De
preekstoel is verkocht aan de Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam en door deze
aan de Herv. kerk te Charenton.
De R.K. KERK (H. Petrus' banden), een architectonisch onbelangrijk gebouw (XIX
b), bezit:
Gedreven zilveren monstrans (1824?).
Zilveren wierookvat en -scheepje (± 1806).
Zilveren blaadje met twee ampullen (1806).
Zilveren wijwaterbakje (XVIII A) met gedreven figuren in een cartouche (± 1625).
Band (XVIII d) om Missale.
Kazuifel met borduurwerk (XVIII d) op moderne stof.
Het huis A 296 heeft een trapgevel (midden XVII) met
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korfbogen en een op draagsteentje rustenden toppilaster, bekroond door een vaas.
De huizen A 264 en 265 hebben eenvoudige trapgevels (XVII) en ankers.
A 288. Topgevel, Lodewijk XV, waarin steen (1738).
A 294. Deurkozijn, Lodewijk XV.
Gevelsteenen hebben nog de huizen A 215 (1610) en B 4 (opschrift en 1710).
Hekposten van het huis LEEUWENHOFF, elk met vier schilden, onder een kroon
(XVII d).
Aan de vaart naar Delfshaven, bij Beukelsdijk, eenige muurbrokken van het in 1572
verwoeste HUIS-TE-SPANGEN.

Pernis.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw, geheel bepleisterd, en bestaande
uit een eenbeukig schip, een driezijdig gesloten choor (beide XV), een in 1825
bijgebouwd noordertransept en een westtoren (XV d), waartegen een consistoriekamer
(1782). Houten welving. Een spitsboogvenster in den westmuur der tweede geleding
van den toren is gedicht. In den toren een steenen gewelf. De kerk bezit:
Koperen lezenaar (XVIII).
Drie koperen kronen (XVIII a).
Zilveren doopbekken, broodschotel met twee borden, wijnkan en twee offerbussen
(alles 1826).
Klok, gegoten in 1672 door Pieter Ostens te Rotterdam.
Het huis A 13 heeft in een modernen gevel nog twee togen met kopje (XVII); in het
achterhuis een steen (1787).
A 67 heeft togen met metselmozaiek (XVII b).

Peursum.
De huizen Nrs. 8 en 24 hebben samengestelde ontlastingsbogen (XVII b) boven de
vensters, Nr. 8 bovendien twee vlechtingen in ruitvorm.
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Ankers (XVII) komen voor aan de huizen, genummerd 5, 11, 42, 63 en 69.

Piershil.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw, bestaande uit een aan de oostzijde
recht gesloten schip (XVI A) met een noordelijken uitbouw (1643), en eenen toren.
Tegen den torenmuur, in de kerk, een oude wenteltrap en een steen met wapen (±
1650). De kerk bezit:
Preekstoel (1643), waaraan trap met geribde paneelen.
Doophek, lezenaar en doopbekkenhouder (XVII b).
Lezenaar (1750).
Twee heerenbanken met wapens (een XVII b en een XVIII b).
Vier rouwborden (1755 1761, 1762 en 1794).
Twee gegraveerde zilveren bekers (1648).
Twee kleine idem (1774).
Zilveren schotel (1747) en borden (1744).
Twee klokken, een gegoten in 1643 door Cornelis Ouderogge te Rotterdam en
eene in 1753 door Johan Specht te Rotterdam.
Het huis A 85 heeft een gevel van gele baksteen met randen van roode.
Kelderpoortje (1664).
MOLEN met steen (1734).

Pijnakker.
Aan den weg naar Berkel, een TOLHEK met schildhoudende leeuwen (± 1700).
De NED. HERV. KERK (modern) staat ter plaatse van eene oudere, gewijd aan den
H. Johannes den Dooper (eene parochiekerk reeds in 1257 vermeld), waarvan alleen
de baksteenen toren van vijf verdiepingen (de drie onderste XV A,
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de twee bovenste XV d) over is. De sterk hellende toren bevat een kruisgewelf op
geprofileerde ribben. De kerk bezit:
Lezenaar en doopbekkenhouder (XVIII A).
Koperen kroon (± 1700).
Zerken van 1602, 1661, 1684, XVII.
Twee kleine zilveren bekers (XVII d).
Gegraveerde zilveren schaal (1707).
Klok, gegoten in 1404(?) door Godfried de Hyntyn.
De moderne R.K. KERK bezit:
Preekstoel (XVIII A).
Verguld zilveren kelk met drijfwerk (± 1700).
Verguld zilveren kelk (1833).
Enkele huizen hebbe gevels van gele steen met randen en jaartal in roode: A 73
(1644), A 119 (1656, metselmozaiek), en Noordeinde 27 (1666, metselmozaiek,
ankers).
A 108: Topgevel met pilaster op consoletje, vlechtingen, nisje en steen (1647).
A 82: Jaartal 1675 in andersgekleurde steen; in den zijgevel groot figuur.
Metselmozaiek: A 86 (XVII A) en A 127 (fries, XVII B).
Ankers nog aan A 80 en A 152.
MOLEN met steen (1697).

Poortugaal.
Vóór het Raadhuis duidt een cirkelvormig omsloten ruimte in de straatsteenen, met
grootendeels uitgesleten randschrift, de oude GERECHTSPLAATS aan.
De thans NED. HERV. KERK, die een oudere (in 1350 vermeld), oorspronkelijk bij het
kapittel van Geervliet ingelijfde kerk vervangt, is een baksteenen kruiskerk, bestaande
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uit een breed schip (± 1475) met latere zijbeuken (XVI b); een dwarspand (± 1475);
een rechtgesloten choor (XV b), waartegen later een knekelhuis aangebouwd is; en
eenen westtoren (benedendeel XIV, verhoogd XV d, deur XVI), tegen welks
noordwand een doopkapel (XV d) staat. De zijbeuken hebben gevels, met zadeldakjes
aan het groote zadeldak verbonden. In het schip een houten tongewelf, met trekbalken
op karbeels met druifversiering; in de zijbeuken halve tongewelven met steekkappen
naar de vensters; in de doopkapel een steenen kruisgewelf.
Eene ± 1902 ontdekte muurschildering op den westwand is overgewit. Op den
muur, aan de torenzijde, een geschilderde spreuk (1782) door F. de Ridder. De kerk
bezit:
Preekstoel (1774) met doophek, koperen lezenaar (XVIII c) en dito
doopbekkenhouder, Lodewijk XV.
Eiken choorhek (± 1680).
Doophek en houten voorlezerslezenaar (1806).
Eenvoudige banken.
Tien-geboden- en andere borden (1668, 1687, XVII).
Grafbord (1708) en fragmenten van 1697 en 1705 (?).
Tal van zerken (XV-XVII), deels verminkt, w.o. vier priesterzerken (1519, 1524,
1553 en XVI) en een wigvormige van roode zandsteen.
Klok (1525) met medaillons en wapen van Mechelen als te Nieuwenhoorn.
Een gesmeed ijzeren, gothisch torenkruis is sinds 1907 in het Museum van
Oudheden te Rotterdam.
Aan den kerkweg, enkele oude hoeven: Nr. 102 (ankers), Nr. 122 (ankers en
toppilaster, XVII), Nr. 133 (ankers: 1737). In Nr. 103 is een steen (1581) ingemetseld.
Een dubbele bedstede (XVII), afkomstig uit een in 1867 gesloopt jachtslot, bevindt
zich in het Museum van Oudheden te Rotterdam (Catalogus Nr. 940).
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Puttershoek.
In het RAADHUIS (1835), een zilveren zegelstempel (midden XVIII) der heerlijkheid
Godschalksoord en een koperen Mairiezegel.
Het POLDERHUIS van Moerkerken en Bonaventura bezit o.a.: vier geslepen glazen
(XVIII d en XIX a), twee onversierde glazen (XVIII d) en eenige geslepen en
gegraveerde bokalen (1845).
De NED. HERV. KERK (1839, torenspits in 1889 afgebrand) bezit:
Preekstoel (XVIII) met koperen lezenaar op arm (± 1750).
Houten voorlezerslezenaar, Lodewijk XV.
Heerenbank (XVIII b).
Zerk (1551).
De huizen Nrs. 97 en 213 hebben trapgevels (XVII b en d) van gele- en roode steen,
met korfbogen en ankers; het eerstgenoemde bovendien metselmozaiek in den
achtergevel en steen (± 1650).
Nr. 207 heeft een tuitgevel met anker en: 1721, Nr. 173 topgevel met anker, Nr.
205 tuitgevel, met fronton, vleugelstukken en ankers (1769).
Ankers ook aan de huizen: C 34, 212 (XVIII), 214, 95, 21 en C 192 (± 1755).

Reewijk.
Nieuw-Reewijk.
Leeuw met schild, waarop HUIZE VOORZORG en: 1796. Gevel met twee versierde
vleugelstukken (XVIII).
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Reewijk.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Drie psalmbordjes, Lodewijk XV.
Twee priesterzerken (1540 en 1559) en vijf zerken (± 1700).
Twee zilveren bekers (XVII d).
Klok, gegoten in 1595 door Wilm Wegewaert.
De moderne R.K. KERK bezit:
Twee koperen kronen (± 1700) en verschillende koperen kandelaars.
Twee beelden van Petrus en Paulus (midden XVIII).
Schilderij (verdoekt en gerestaureerd) voorstellend: Martinus van der Velde (1639).
Vergulde monstrans (XVIII A, voet XVII d).
Vergulde ciborie (± 1700).
Zilveren hostiedoosje, Lodewijk XV.
Zes gedreven zilveren kandelaars (XVIII b) en bijbehoorende armen.
Zilveren Godslamp, gedreven en gegraveerd (midden XVIII).
Gedreven zilveren wierookvat (XVIII d).
Zilveren corpus op parelmoeren kruis (midden XVIII).
Zilveren canonbordjes (XVIII d).
Gedreven zilveren band (± 1700) om een Missale (1629).
Eenige paramenten (± 1800).
Het altaar (midden XVIII) is overgebracht naar de Roomsch Katholieke kerk te
Velzen.

Sluipwijk.
In den gevel van het huis E 142 (1845) een steen uit het oude RAADHUIS, met inschrift:
Ravensbergh 1690.
De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Twee zilveren bekers (XVII).
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Voor het huis WILTENBURG een inrijhek met houten overspanning, waarop de naam
onder een wapen, gehouden door twee leeuwen (XVIII a).

Stein.
Ter plaatse van het voormalige EMAUS-KLOOSTER, eene moderne hoeve HET
KLOOSTER, waar eenige tegeltableaux, gekleurde tegelpilasters, een houten bord met
wapen (1519) en een kinderstoel (XVII a) bewaard worden. Drie ankers. Een gesneden
houten borstbeeld in laag relief (XVI b) van Erasmus, uit het genoemde klooster
afkomstig, bevindt zich thans in het Stedelijk museum te Gouda.
Aan den weg langs den IJsel, tusschen Haastrecht en Hekendorp, Nr. 10, het landhuis
GRAVENSTEIN: driehoekig fronton met festoenen en twee afgekapte wapenschilden
(XVII B).
Nr. 11. Steen en wapen (XVIII a).
Nr. 12. Toppilaster met kopje. Ankers (XVII c).
Verschillende boerderijen (XVII en XVIII).

Ridderkerk.
Bolnes
Het HUIS TEN DONCK (1746) heeft een gesneden dessus-de-porte, balkonhekken en
hekposten met wapen, alles uit den tijd van den bouw.

Ridderkerk.
De thans NED. HERV. KERK (H. Joris) gesticht 1448, nog onvoltooid in 1466, is
gebouwd op de fundamenten eener oudere. Eenbeukige kerk van baksteen (deels
nog waterlijsten van tufsteen) met een driezijdig gesloten choor, een aanbouw
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(1540), vroeger sacristie, en een westtoren (XV c, verbouwd 1680), tegen welks
zuidwand een kapel (XV d?) met kruisgewelf (thans cachot). In het choor, aan de
zuidzijde, een poortje (± 1540), versierd met koppen en blank wapen. Houten
tongewelven, dat in het schip van later tijd. De toren heeft een achtkante spits, in
1643 vernieuwd. De kerk bezit:
Rijk-gesneden preekstoel (1669) met geschilderde psalmborden, stijl XVII d.
Doophek (± 1840).
Doopbekkenhouder (XVII).
Koperen lezenaar op arm (XVIII a) en houten voorlezerslezenaar (1721).
Credobord en tekstbord, stijl XVII d, overschilderd in 1891.
Grafmonument (1758) der familie Groeninx.
Zilveren doopbekken (1827), dito schotel (1834), en vier dito bekers (1825).
Klok, gegoten in 1480 door Steven Butendijc.
Aan de hoeve HUIS TE WOUDE, gevelsteen en ankers (XVII d).
De hoeve BOUWLUST, aan den dijk naar Oostendam, heeft een klein fronton en
aan het uiteinde gebogen gevellijst (XVII B). Versierd anker.
Aan den Lagendijk twee hoeven met: 1768 en 1777.
Verder nog ankers aan: C 29 en C 30 (XVII), C 63 en twee huizen bij de kerk:
1782 en 1786.
Aan een herberg, een uithangbord: St. Joris (XVIII A).
Aan den dijk, een MOLEN met steen, Lodewijk XV, betreffende de stichting: 1721.

Rijsoord.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1833 ter vervanging eener reeds in 1336 vermelde,
heeft een gevelsteen betref-
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fende de eerste-steenlegging, en, boven een zijingang, een steen met tekst (1764).
Zij bezit:
Preekstoel met koperen lezenaar en doopbekkenhouder (XVII d).
Twee zilveren bekers (1653 en 1697).
Klok, gegoten in 1805 door Henricus Petit.
Tegen den muur der pastorie, een steen met dorpswapen en opschrift (1661).

Rietveld.
Aan den straatweg naar Woerden, een hofstede (1679) met korfbogen. Ankers.
Bij de grens van Woerden, een topgeveltje (XVII d) met zandsteenen naaktfiguur.

Rijnsaterwoude.
Het voormalige RECHTHUIS heeft een gesneden deurkalf: Justitia tusschen lofwerk
(1655). Inwendig: houten balie.
De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper), is een baksteenbouw (1534). Zij
bestaat uit een schip, gedekt door een houten gewelf; een driezijdig gesloten choor,
en eenen ingebouwden westtoren met laat-gothisch poortje, waarin jaartal. De toren
(zeer bouwvallig, aan de westzijde bijgewerkt) gaat van het vierkant over in een open
achtkant, bekroond door achtkant spitsje. Uitgebouwde, gemetselde trap. Inwendig:
kruisgewelf op versierde kraagsteentjes. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (± 1650), geverfd.
Drie koperen kroontjes (midden XVIII).
Zerken van 1578 (?), 1603, 1613, 1650, 1661, 1693, 1696.
Twee zilveren bekers (1736).
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Klok, gegoten in 1750 door Ciprianus Crans Jansz. te Amsterdam.
Op de torendeur, een slotplaat (1651).

Rijnsburg.
Een glazen KANNETJE uit den Romeinschen tijd is in het Museum van Oudheden te
Leiden. Van der Aa vermeldt vondsten van Romeinsche MUNTEN enz.
Verschillende voorwerpen, gevonden in een Frankisch grafveld, blootgelegd in
1913, zijn in het Museum van Oudheden te Leiden, o.a. een gesp in verroterie, fibula,
urnen en ook Saksisch vaatwerk.
De thans NED. HERV. KERK, door den architect Jesse grootendeels vernieuwd in 1903,
heeft nog een fragment van den noordmuur (reuzenmoppen), vier zuilen (deels
tufsteen) en den toren (± 1200) der oude abdijkerk (gebouwd 1133, in datzelfde jaar
afgebrand, herbouwd in 1200, deels verwoest in 1572, verbouwd in 1612, 1660 en
1782). Van de vier oude zuilen hebben er drie (± 1200) versierd vierhoekig voetstuk
en teerlingkapiteel, de vierde (XV B) achthoekig voetstuk en bladkapiteel, terwijl
van eene de schacht door acht schalken omgeven is.
De toren (± 1200) is tot aan den trans van tufsteen. Voor den ingang een
Renaissance-poortje (1618), waarom metselwerk (XVII). Op den trans eene latere
borstwering en baksteenen achtkant met spits (beide 1830). Inwendig: gewijzigde
toegang tot het schip, sporen van ouden noordelijken doorgang (?), en, ± 4 Meter
boven den grond, nog een toegang tot het schip. De kerk bezit:
Doophek (± 1660).
Preekstoel met koperen lezenaar en dito doopbekkenhouder (alle ± 1660).
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Vier koperen bolkronen (XVII c).
Grafbord (XVII A).
Acht fraaie zerken, waarvan zeven van abdissen o.a.: 1158 (?), fragment; 1258,
1464 (of 1494) en eene van Graaf Willem I († 1223) en zijne vrouw Aleida († 1218).
De zerken van 1218, 1223 en 1258 zijn copieën, vermoedelijk uit 1612.
Drie klokken, onderscheidenlijk gegoten in 1634 door Evert Splinters te Enkhuizen,
in 1603 door Cornelis Ammeroy te Amsterdam en 1447 door Rycout Butendiic te
Utrecht.
In de kerk een deurtje en eenig schotwerk (XVII c).
Aan de Haven: een paar trapgevels (XVII A), een met toppilaster en gewrongen
zuiltje op den top, een (A 230) met fronton en metselmozaiek.
Aan een aantal huisjes (XVII), bloemankers in den top, o.a.: A 233, A 248, B 204
en vooral A 264.
In het SPINOZAHUIS (XVII B?) eene verzameling van deels oude documenten
betreffende Spinoza.

Rijswijk.
Over de Spieringwetering, bij het voormalige buiten SION, een gemetselde BOOGBRUG
met hekposten (1680, gerestaureerd 1906).
Ter plaatse van het HUIS TER NIEUWBURCH, afgebroken in 1783, staat een hardsteenen
NAALD (1792) ter herdenking van den vrede van Rijswijk.
De NED. HERV. KERK (H. Bonifacius) is een baksteenbouw (XV), bestaande uit een
driebeukig schip, een 5/10 gesloten choor en een later (XVI a) ombouwden westtoren
(benedendeel XV?). Tegen het schip is aan den noordkant een kapel aangebouwd,
tegen het choor aan den zuidkant een kapel en aan den noordkant een sacristie (alles
XVI a). De zuidbeuk
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en de zuidkapel hebben puntgevels met zadeldaakjes, de westwand bestaat uit drie
puntgevels, elk met een spitsboograam, waarvan het middelste hooger wegens den
daaronder aanwezigen ingang (XVI a). Inwendig: zuilen op verminkte voetstukken
en spaarnissen met muurbanken in de zijmuren. Het choor gedekt door een houten
tongewelf (XV), het schip door een later gewijzigd en gestuct tongewelf, de zijbeuken
door halve tongewelven met steekkappen naar de vensters. De sacristie vertoont
aanzetten van een uitgebroken kruisgewelf. De toren heeft een achtkante, door leien
gedekte houten spits (1681).
Boven de ingangen aan den west- en den zuidkant, en boven de deur der
kerkekamer, wapenschilden en lofwerk (XVII c). De kerk bezit:
Eiken choorhek (± 1650), schotwerk in het choor (1645) en hek (± 1650) voor de
noordelijke kapel.
Gesneden houten voet (XVIII d) voor doopbekken.
Preekstoel (± 1600) en koperen voorlezerslezenaar (XVII d).
Rijk-gesneden overhuifde heerenbank (XVII c).
Twee koperen kronen (XVII d), een (XVII a) en een aantal wandblakers (XVII
d).
Orgel (1786) door Joachim Reichner.
Monument (geschilderd) voor Mr. Hendrik Ravesteyn (1792).
Drie zerken (1555, 1505-1514, 1608).
Memoriebord (XVI d), twee spreukborden (1597), een dito (1615), een (1614) en
een tekstbord (XVII).
Gedreven zilveren drinkschaal (1607) door Paulus van Vianen.
Twee zilveren avondmaalbekers (1659).
Zilveren broodschaal met drijfwerk (1792).
Zilveren schaal, twee dito schotels en twee dito bekers (1790).
Klokkenstoel (1681) met twee klokken, gegoten in 1681 door Mammes en Claudy
Fremy te Amsterdam.
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Aan den weg naar Wateringen, de buitenplaats OVERVOORDE (1623): ingangspoort
met jaartal, oprijhek met afgekapte wapens, en, inwendig, twee kamers met
plafondschilderingen, benevens een schoorsteenstuk (1750).
Aan den Kleiweg, tegenover de Rijswijksche vaart: het (vernieuwde) HUIS TE HOORN
met traptoren (XVII A), waaraan fraai anker. Inrijhek (XVIII b).
Hekposten van de buitens: SCHOONOORD (XVII d) tegenover de Roomsch Katholieke
kerk, IJPENBURG (XVIII B), OVERSTEEN (XVIII) aan den weg naar Delft en
CROMVLIET (XVIII).
Gevelsteenen: Heereweg 74 (1850, OUDEWATERSHOF), A 110 (XVII, wapen van
Beieren), A 90/91 (1697), en aan een huis tusschen de kerk en den tol (1746).

Rokkanje.
De NED. HERV. KERK (XVII a) bestaat uit een schip en een rechtgesloten choor van
kleine gele steen. Dakruiter. In de kap boven de (late) houten welving zijn nog
schinkels van het oude gewelf (XVII). De kerk bezit:
Koperen lezenaars voor predikant en voorlezer (± 1750).
Doopbekkenhouder (XVIII A).
Twee banken (± 1725).
Twee zilveren bekers (± 1700).

Roon.
Het POLDERHUIS van het Buitenland van Roon (hoeve REESTEYN) heeft een dubbelen
topgevel, met toppilaster en fraai anker in den rechtertop, boven de vensters deels
Tudorbogen (alles, XVI d). Gevelsteen. In een zijgevel jaarankers: 1701, doelend
op verbouwing. In een bijbouw, een schoorsteenstuk van tegels (± 1780).
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De NED. HERV. KERK (H. Willibrordus) gebouwd ± 1430, verknoeid in 1766, inwendig
gewijzigd in 1788, na brand (1905), gerestaureerd onder leiding van Jac. van Gils,
is een baksteenen gebouw, bestaande uit een schip, waarvan de vloer oorspronkelijk
1½ M. lager lag; een driezijdig gesloten choor, evenals het schip gedekt door een
houten tongewelf, en eenen halfingebouwden, sterk hellenden toren, waarvan de
bovenste geleding in 1905 herbouwd is. In den zuidmuur van den toren: 1592. Boven
den ingang, in een gedicht venster, is in 1905 een nis aangebracht. Tegen den
noordwand, aanbouw (± 1900). Inwendig: steenen kruisribgewelf en, boven de tweede
geleding, een doorbroken gewelf. Aanbouw (± 1900) aan de noordzijde. De kerk
bezit:
Preekstoel (XVII d).
Heerenbank met overhuiving (XVII B) en vier kaarsenstandaards.
Kroon (1768) met overschilderd opschrift.
Orgel (1807).
Tekstborden (1807).
Drie grafborden der familie Bentink (1768, 1774, 1779).
Wit marmeren grafmonument van Willem Bentink, graaf van Portland († 1710).
Gebeeldhouwde gothische zerk van de abdis Adriana van Roeden (± 1527), en
zerken, o.a. van 1553, 1653, 1657, 1703.
Zilveren schotel (1708) en twee gegraveerde zilveren bekers (XVIII B)
De moderne R.K. KERK bezit een zerk (XVII d) en een gedreven verguld zilveren
kelk (XVII d).
Het SLOT, op de plaats van een ouder, gebouwd ± 1432, verbouwd 1598, heeft een
sedert gemoderniseerden voorgevel, waarin een steen met jaartal der verbouwing.
Op de zijden

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

311
trap- en topgevels, waarvan een met dubbelgezwenkten omtrek. Twee traptorens.
De oude gevangeniskelders zijn gesloten. Inwendig: keukenschouw (XVII d), vijf
gebrandschilderde ruitjes (XVII B), stoelen en luchters, Lodewijk XVI, een portret
van den Graaf van Portland, en zeven pastels van Oranjevorsten. Aan het moderne
inrijhek twee honden met wapenschilden.
Het HUIS PENDRECHT, dat een in 1669 afgebrand huis vervangt, heeft een vlakken
gevel met driehoekig fronton, waarin wapens en leeuwen. Inwendig: een hal met
houten portiek, en eene gesneden dubbele deur, stijl Régence.
Hofsteden: eene aan den Rijsdijk met ankers (1632 en een 1759), en twee aan den
weg naar Poortugaal (ankers van 1729 en 1799), de eerste met opmerkelijk grondplan.

Rotterdam.
Charlois.
De moderne NED. HERV. KERK, ter plaatse van een in 1512 gesticht, in 1775 vernieuwd
gebouw, heeft alleen den toren (1660) van dit laatste over, waarin memoriesteen
(1660) en steen met wapens. Zij bevat:
Orgel (± 1785).
Twee rouwborden (1782 en 1791).
Tinwerk van 1822 en 1840.
Twee klokken, eene gegoten door Steven Butendiic, de andere in 1749 door
Johannes Specht te Rotterdam.
Uurwerk (XVII).
Aan den Dijk Nr. 73. Fragment van een gevel (XVII b), met togen en metselmozaiek.
Kromme Zandweg 110. Boerderij met steen (1799).
Rietdijk 40. Twee steentjes (1772).
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Delfshaven.
c. Sluis.
Aelbrechtskolk. SLUIS met steen betreffende vernieuwing 1775-1777. Over de oude
kolk, een KRAANHUISJE met steen (1653) en kloktorentje.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Aelbrechtskolk 12. Voormalig Raadhuis, thans Politiebureau. Gemoderniseerd
1781-1792. Bovenlicht (XVIII d).
2. Achterhaven 48-54. Van het OOST-INDISCHE HUIS (1672, afgebrand 1746) is nog
over een bordeshek (XVIII met de initialen der Compagnie. Nr. 48 heeft een achtkant
koepeltje met klok en windvaan: scheepje, en op de vier hoeken hemispheren.
Inwendig: schoorsteenstuk: grisaille (1764) door S. Hoek.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. Aelbrechtskolk 20. De NED. HERV. KERK (H. Antonius), een driebeukige kruiskerk,
gebouwd ± 1500, is gemoderniseerd en verhoogd in 1761. Achtkant houten torentje
met klok. Voorgevel (± 1700) met zonnewijzer en kroonlijst met vazen op de hoeken.
Windwijzer: haring. De kerk bezit:
Preekstoel (midden XVIII) met hekje en doopbogen.
Twee lezenaars.
Credoborden (1719) door A. van Salm. Overschilderd in 1828 en 1893.
Lijsten van predikanten sinds 1574.
Zerken o.a. van 1625 en 1633.
Memoriesteen (1761).
Opschrift betreffende kerkfeest van 1774.
Grisaille: havengezicht door A (of R) van Salm.
Vier zilveren bekers (1662), zes dito borden (1729), een dito schotel (1790).
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Zilveren doopbekken (1839).
Twee offerbussen.
Klok, gegoten in 1464, door Johannes en Wilhelmus Hoerken.
2. Havenstraat De R.K. KERK van den H. ANTONIUS-ABT, gebouwd in
waterstaatsstijl, bezit een ivoren corpus (XVII).

f. Gebouw van liefdadigheid.
Voorhaven Nr. 57. HERV. BURGERWEESHUIS. Deur, bovenlicht en kalf, Lodewijk
XV. Schoorsteen (XVIII c).

g. Particuliere gebouwen.
1. Wijde Steeg 3. Eenvoudige gevel met vensters, ontlast door drie dooreengewerkte
rondbogen.
2. Voorhaven W.Z. 43. Trapgevel (± 1650) met blindbogen en geprofileerden
band.
3. Aelbrechtskolk 67. Trapgevel (± 1650) met banden. IJzeren versiering op
toppilaster.
4. Aelbrechtskolk 8. Tuitgevel (± 1650). Vlakke bogen op geprofileerde consoles.
Ankers.
5. Voorstraat W.Z. 113. Gevel, Lodewijk XVI. Deur met versierd bovenlicht.
Versierde deurtravee (XVIII d).

Details.
1.
2.
3.
4.
5.

Voorhaven O.Z. 76. Fragment van pakhuisgevel (XVII A). Ankers.
Voorhaven O.Z. 40. Fragmenten van een gevel (± 1650).
Achterhaven 38. Poortje met sluitsteen, waarop drie haringen (± 1700).
Voorhaven W.Z. 19. Houten deurkalf, Lodewijk XV. Bovenlicht.
Gevelsteenen: Aelbrechtskolk 65 (1592, ankers) en 75 (XVII a); Voorhaven
O.Z. 34 (1649); en 36 (± 1650); Oranje-
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Nassaustraat 19 (XVII, bijgewerkt 1836); Aelbrechtskolk 4 (± 1700); Voorhaven
W.Z. 85 (± 1700); Aelbrechtskolk 11 (XVIII).
6. Ankers, voor zoover nog niet vermeld:
Aelbrechtskolk 65 (XVI d), 43 en 79 (XVIII); Voorhaven W.Z. 37 en 47;
Voorhaven O.Z. (alle ± 1700).
7. Droogstokijzers: Oranje Nassaustraat 26 en Wijde Steeg.
Achterhaven 76. Molen DE WAAKZAAMHEID (1753). Steen met jaar en vers.

Kralingen.
De NED. HERV. KERK vervangt eene in 1459 gestichte (H. Lambertus), in 1844
afgebroken kerk, waarvan nog een muurbrok over is. Zij bezit:
Twee gegraveerde zilveren schalen (XVII B) en twee dito bekers; een dito schotel
(1792).
Twee tinnen kannen.
De moderne R.K. KERK van den H. LAMBERTUS bezit:
Een aantal koperen kandelaartjes, waaronder laat-gothische.
Het volgende zilverwerk: Vergulde monstrans, deels gedreven (XVIII a), dito
ciborie (XVII b, modern kruis), geslagen ciborie (XIX a), gedreven wierookvat
(XVIII a) en -scheepje, Lodewijk XV; twee ampullen, laat Lodewijk XVI; gedreven
blad (midden XVII), band (XXIII c) om een Missale, drie canonbordjes in geslagen
lijstjes (XIX a), twee misbellen, Lodewijk XVI, kandelaars (XIX a). Eenige portretten
door J.A. Canter Jr.
Het OUDE-VROUWENHUIS aan den Ouden Dijk, in 1898 van de Hoogstraat te
Rotterdam naar hier verplaatst, bezit twee portretten (midden XVI en 1784) en een
zandsteenen vrouwenbeeldje als dat genoemd onder Rotterdam (zie: f, No. 4).
Voorschoterlaan 79. Het hofje UIT LIEFDE EN VOORZORG
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(vroeger aan den Schiedamschen Singel te Rotterdam) bezit een schoorsteenstuk,
geteekend G. van Nijmegen 1796.
Eenige fragmenten van het voormalige SLOT HONINGEN zijn in het Museum van
Oudheden te Rotterdam.
Honingerdijk 119. Herberg IN DEN RUSTWAT (1594). Met riet gedekt huisje, waarin
steen met afbeelding en jaartal. Gerestaureerd.
Buitens (XVIII B) aan 's-Gravendijk: IJPENHOF (Nr. 86), VREDENOORD (Nr. 105),
BUITENZORG (Nr. 154, met deuromlijsting Lodewijk XV). Nr. 168 (1723) heeft twee
groote gevelsteenen, voetstuk van een zonnewijzer, en inwendig corridor met laat
stuc-werk.
Toepad 2. Hofstede met steenen (1652 en 1844). Twee steenen hekposten met
schildhoudende leeuwen, en, op planken, den naam: MUYDEN.
Aelbrechtsdijk. Inrijhek (XVII d) der boerderij MUIDEN.

Rotterdam.
b. Verdedigingswerken en Militaire Gebouwen.
1. Van de tien poorten bestaat alleen nog de DELFTSCHE POORT (1764), ter plaatse
eener oudere (1545), gebouwd naar ontwerp van P. de Swart door den
luitenant-ingenieur A. Hattinga. Het geheel met natuursteen bekleed gebouw heeft
in den doorgang een kruisgewelf, aan de stadszijde figuraal beeldhouwwerk, en aan
de andere zijde een groot stadswapen, een en ander door J.M. Cresant en Keerbergen.
Een uit de voormalige OOSTPOORT afkomstige steen met opschrift (1572) bevindt
zich thans in het Museum van Oudheden.
2. Oostpoortplein. MARINIERSKAZERNE, voormalig TUIGHUIS
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der Marine (gebouwd 1660, gewijzigd 1783). Uitspringend middenstuk, gedekt door
driehoekig fronton, waarin wapen van Holland en krijgsemblemen. Zware kroonlijst.
Aan de Nieuwe Haven 13, een ingangspoort, waarboven 1778, en in het perceel
ernaast een steen met wapen der Admiraliteit. Op het binnenplein, in een pakhuisgevel,
een steen met leeuw en wapen, en een betreffende de eerste steenlegging (1702).

c. Standbeeld, Brug.
1. Groote Markt. Bronzen STANDBEELD (1622, hersteld 1850) van Erasmus door
Hendrik de Keyser.
2. OVERKLUIZING (1555, uitgebreid o.a. 1906) van de vaart onder de Groote Markt.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Boompjes 98. ENTREPÔT, voormalig HUIS der OOST-INDISCHE COMPAGNIE
(voltooid 1698, naar het ontwerp van Wouter Ariensz van Egmont). Baksteenen
gevel onder zware kroonlijst. Poort, waarboven balcon en omlijsting met initialen
der Rotterdamsche kamer. In de deurlichten en deuren dito ijzeren vullingen.
Inwendig: steen met opschrift en jaartal (1695) der eerste-steenlegging boven de
poort; schouw met versierde ijzeren haardplaat (1658) in de vergaderzaal; schouw
met schilderij (1698): Jan Pieterszoon Coen, door P. van der Werff, in het kantoor,
en een ijzeren geldkist (± 1700).
2. Korte Hoogstraat 3. Het GEMEENLANDSHUIS VAN SCHIELAND (particulier huis,
aangekocht in 1843) bevat: corridor met stuczoldering, Lodewijk XIV. Voorkamer
met trijpbehang, geschilderd plafond, Lodewijk XIV, met hoekmedaillons (XVII d);
houten schoorsteenbekleeding met spiegel,
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Lodewijk XIV, en schoorsteenstukje door G. van Nimwegen, geschilderd
dessus-de-porte door denzelfde. Gedreven verguld zilveren hensbeker (1657) met
bijbehoorenden lederen koker. Drinkalbum (begonnen 1657).
3. Kaasmarkt. Het RAADHUIS, gebouwd (1823-1827) door A. Munro ter vervanging
van het 1590-1606 gebouwde, heeft een op zes zuilen rustend peristyle, bekroond
met een breed driehoekig fronton met beeldhouwwerk (1827) door P. Adams. Aan
de achterzijde (Hoogstraat) versierde poort (1823). In den koepel (± 1875 vernieuwd)
een luiklokje van 1754, afkomstig van een der poorten. Inwendig: kamer van
Burgemeester en Wethouders met mahoniebetimmering en stuczoldering. Raadszaal,
Empire. Witte kamer, neo-klassiek, met Empire schoorsteenmantel en dito klokje.
Rotonde, Empire, met op caryatiden gedragen hoofdgestel en koepeldak met cassetten.
Trappenhuis met omgang en ovalen, op twaalf caryatiden gedragen, lantarenkoepel.
Klokje, Lodewijk XV, in de finantiekamer.
4. Haagsche veer 23. HOOFDBUREAU VAN POLITIE, vroeger
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK. Gebouwd in 1821 op het terrein van den ST.
JORISDOELEN (zie: d, Nr. 10), waarvan nog een fragment in den achtergevel behouden
is. Gevel met pilasters. Voor den door een fronton gedekten middenbouw een
peristyle. In het voorportaal een steen betreffende de eerstesteenlegging.
5. Beursplein. De BEURS, volgens plannen uit 1721 van Adriaan van der Werff
voltooid in 1736, in 1867 voorzien van een glazen dak over den binnenhof, is in 1910
inwendig verbouwd, waarbij de ingang verlegd werd. In den koepeltoren een
klokkenspel met 29 klokjes, gegoten door F. Hemony in 1660, afkomstig uit den in
1826 afgebroken Gasthuistoren.
Inwendig: goudleeren behang in twee kamers, betimmering in een derde, Engelsche
bibliotheek met borstbeelden. Arm-
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zetel (1769). Pastelportret van Descartes, en een dertigtal portretten (XVIII en XIX)
van directeuren van het hier zetelend Bataafsch Genootschap. Marmeren borstbeeld
(1789) van Steven Hoogendijk door Houdon. Portretten van denzelfde en van zijn
grootvader Frasius door Adr. van der Werff. Verzameling van natuurkundige
werktuigen en modellen.
6. Schiedamsche dijk. MUSEUM BOYMANS, voormalig GEMEENLANDSHUIS VAN
SCHIELAND, gebouwd in 1662 door Jacob Lois naar ontwerp van Pieter Post, met
beeldhouwwerk door Pieter Rijkx en Heynrick Jansz. In 1849 voor museum ingericht,
in 1864, na brand, vernieuwd. Zandsteenen gevel, geverfd. Avantcorps, waarvoor
bordes en balkon. Kroonlijst en fronton. Boven de deur smeedwerk (1667).
Achtergevel, vroeger onversierd, thans in hoofdzaak als voorgevel, maar met
onderbouw.
7. Bagijnhofstraat 12. BANK VAN LEENING (1636, verhoogd 1842), ter plaatse der
kapel van het in 1572 opgeheven BEGIJNHOF. Voorgevel (aan de Lange Torenstraat)
met kelderverdieping. Kruiskozijnen en bogen met sluitsteenen (± 1636). Inwendig:
kasten met schotwerk (XVII).
8. Coolsingel. STEDELIJK ZIEKENHUIS (1847).
9. Begraafplaats CROOSWIJK. Versierde voorpoort (1828-1830).
10. Coolvest. Ter plaatse van den ST. JORISDOELEN (1622, afgebroken XIX a) staat
thans de SOCIETEIT HARMONIE of DE DOELEN. Een uit het oude gebouw afkomstig
schutterstuk (1604) is het Museum Boymans.
11. Sleepersvest 3. SCHIPPERSHUIS. Trapgevel (± 1610) met overhoeks gemetselden
top. Gekoppelde kozijnen voor deuren en vensters, ankers.
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12. Spaansche kade 6. Voormalig SCHIPPERSGILDEHUIS. Gevelsteen (1706).
13. Korte Wagenstraat 25. Voormalig KUIPERSGILDEHUIS. Gevelsteen (1728).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. GROOTE of ST. LAURENSKERK is een kruiskerk van baksteen met
zandsteenbanden, gebouwd ter plaatse eener oudere (eene parochiekerk reeds in
1298), en bestaande uit een westtoren (aangevangen 1449); een ouder schip
(1409-1436) met zijbeuken, langs den toren doorgetrokken (XV B) en kapellenkrans;
een transept (zuidarm XV B); een 5/10 gesloten choor (XV d blijkens memoriesteenen
van 1488 en 1491) met omgang, en twee kapellen ten noorden en ten zuiden daarvan.
Hoofdaltaar gewijd in 1443. De kerk is 1855-1863 uitwendig en 1878-1879 inwendig
hersteld door W.J. van Ettingen. Transeptgevel, geflankeerd door traptorens met
latere afdekking (XVII). Uitwendige verbindingsgangen van deze torens naar het
dak van den chooromgang. De kapellen naast den chooromgang hebben topgevels
aan den oostkant. Klassieke portalen tegen noord- en zuidwand van het dwarspand.
Inwendig: schip en beuken gescheiden door zuilen met dubbel bladkapiteel; in de
zijbeuken latere kapiteelen met figuren. De zes kapellen aan den noordkant zijn later
ingericht tot galerijen, die aan den zuidkant dienen thans voor berging enz. Langs
schip en choor onder de ramen doorloopend, geheel open triforium (zonder maaswerk
en balustrade). Houten tongewelven. De hoog opgetrokken vieringpijlers wijzen op
plan tot steenen welving. In de kapellen steenen kruisgewelven. De toren, onderheid
in 1449 (blijkens steen), verhoogd en verbeterd o.a. in 1543, 1613, 1619, verzakt na
1645, gericht en nieuw gefundeerd 1651-1655, heeft drie geledingen van baksteen
met zandsteen-
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banden, de vierde (in klassieken stijl) van zandsteen. Inwendig: aanzetten van een
steenen gewelf en, in de derde geleding, overgang van vierkant tot achtkant.
Een muurschildering in een der choorkapellen is overgewit. Het oude vieringskruis
is overgebracht naar de Roomsch Katholieke St. Laurenskerk. Aan den zuidkant van
het schip een looden verlaatbak. De kerk bezit:
Choorhek van koper met marmeren plint (1713). Een ouder houten choorhek is
overgebracht naar Bleiswijk.
Rijkgesneden preekstoel (1707), met koperen lezenaar (XVIII a).
Regeeringsbanken: kerkmeestersbank (1614), groote bank met achterbank onder
luifel (1618), Admiraliteitsbank (1623), bank (XVII d).
Orgel (XVIIId).
Elf koperen bolkronen (1705) door Visser, bedorven (1860) voor gasaanleg.
Grafmonumenten: van Egbert Barthzn. Kortenaar door Rombout Verhulst (1669);
van Johan van Brakel († 1690) door Bloemendael en van Witte de With door P.
Rijckx (1669)
Wit marmeren gedenksteen (1705) voor Chalonerus Eduardi Chute de la Vigne,
door J. de Vou.
Tal van zerken (XVI-XVIII), ook onder den toren.
Zes gedenksteenen betreffende den bouw enz.: 1488, 1491, 1492, 14(49?),
1619-1621 en 1645, 1651-1655, de laatste drie in den toren.
Tien-gebodenbord (1607, hersteld 1880), tekstbord (XVII).
Schilderij (1645) van het metselaarsgilde, in een kapel ten zuiden van den
chooromgang.
Vier zilveren bekers (1600) en vier idem (1689) van de zuiderkerk, vier idem
(1702) van de Oosterkerk.
Drie zilveren broodschotels en zes dito borden (1823 en 1830).
Klok, gegoten in 1461 door Jan en Willem Hoerken; twee
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klokken, gegoten in 1654 door F. en P. Hemony te Zutfen.
Klokkespel van 36 klokken (1660) door P. Hemony te Amsterdam.
Raam van het speelwerk.
Opschrift betreffende het uurwerk (1618).
In den traptoren aan het westeind van den zuidarm, een deurtje (XV). In de
kerkekamer, schouwbetimmering, Lodewijk XV, met schoorsteenstuk.
In het Stedelijk museum van Oudheden bevinden zich thans: twee altaarluiken
(1539) uit de St. Jeroenskapel en twee steenen gildeblazoenen uit de gewelfribben
van een der kapellen.
2. De NED. HERV. PRINSEKERK aan de Botersloot, oorspronkelijk kapel (± 1442) van
het St. Agnietenklooster, en in 1608 tot Hervormde kerk ingericht, is ± 1910 gesloopt.
Een priesterzerk (1532) en andere zerken (XVII) zijn opgenomen in het Stedelijk
museum van Oudheden. Eenig uit deze kerk afkomstig zilverwerk: vier bekers (1643),
een doopbekken (1793), avondmaalschotel (1823) en bijbelbeslag, is thans in de
Koninginnekerk.
3. Hoogstraat 123. De NED. HERV. OOSTERKERK (1680), vierkant gebouw met
koepeldak, heeft twee deuromlijstingen Lodewijk XV, en een dito portaal. Zij bezit:
Preekstoel (XVII d), geverfd.
Koperen voorlezerslezenaar (XVIII B).
Orgel op gesneden onderstuk (1720), gedeeltelijk van het kleine orgel in de St.
Laurenskerk.
Twee memoriesteenen (1681), een steen met spreuk, en een met tijdvers van J.
Oudaen.
4. Glashaven. De NED. HERV. ZUIDERKERK, gebouwd 1845-1848, ter plaatse van
eene 1632 gestichte kerk (1632-1651 Engelsche kerk), een gebouw op achthoekig
grondplan, bezit een orgel (± 1849) van Batz en Co. te Utrecht.
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5. Hoogstraat 389. De FRANSCHE KERK, ter plaatse van het ST.-PIETERSHUISJE, later
(XVI) STADSBUSHUIS, vervolgens (1635-1657) kerk van den Engelschen Court, werd
in 1656 aan de Waalsche gemeente afgestaan. In 1625, 1661 (blijkens steen in den
ingang) en 1686 vergroot. Toren van 1625 (blijkens memoriesteen). De kerk bezit:
Preekstoel (1657) door Dirck Michielsz Cock.
Drie tekstborden, waarvan een (1657) door Abr. Westervelt.
Een aantal zerken (bedekt).
Portret (XIX a) van Ds. Louis Porte door hemzelf.
Zilveren doopbekken (1688).
Vier zilveren bekers (1794).
Gegraveerd zilveren blad met rand, Lodewijk XV (1745).
Klok, gegoten in 1636 door Kylianus Wegewart.
Het orgel (1705) door Jacob Cool uit Goes met kast door Reyer Baeckesteyn, is
in 1865 aan de Ned. Herv. gemeente te Numansdorp verkocht.
6. Wolfshoek. LUTHERSCHE KERK (1733), een vierkant gebouw met koperen
koepeldakbekleeding (1789). Drie natuursteenen ingangspoorten. Zij bezit:
Preekstoel met snijwerk, Lodewijk XV, toegankelijk langs een trap in den muur.
Koperen lezenaar (1793).
Koperen adelaar als lezenaar (1677).
Orgel (gedeeltelijk 1748).
Cartouche betreffende eerste-steenlegging (1733).
Wijzerbord, omgeven door lofwerk, in den oostwand.
Klok (1747).
Twee zilveren drinkschalen (1716) en twee dito (1736).
7. De REMONSTRANTSCHE KERK aan het Westnieuwland, gebouwd in 1645, is ± 1900
afgebroken. Poortje (± 1647) in een modernen gevel. De gemeente bezit:
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Verguld koperen lezenaar met onderstuk, vroeg Lodewijk XV, en dito
doopbekkenhouder.
Orgel (1785) door J.P. Kunckel.
Bolpoottafel (midden XVII).
Gesneden stoel (XVII a), afkomstig van Arminius.
Schilderij, de oude kerk voorstellend.
Twee en twintig portretten, o.a. van J. Arminius († 1609), diens vrouw en zoon,
J. Batelaer († 1672) en vrouw, P. Bezinner door J. Hoeker (1755), R. Bisschop (†
1625), G. Brandt de Jonge († 1683), A. van Callenburgh († 1743), P. Cupers († 1646),
S. Episcopius († 1643), N. Grevinkhoven († 1633), A. Holthenius († 1682), Ph.
Luneburgh († 1668) en C. Nozeman († 1786).
Uitgebreide boekenrij en prentverzameling.
Het volgende zilverwerk:
Avondmaalzilver: twee stellen (onderscheidenlijk 1684 en 1699), elk bestaande
uit twee schotels en een grooten schotel met inlegblad, gegraveerd.
Vier gegraveerde bekers met medaillons (1616).
Vier idem, waarvan twee gemerkt 1663 en 1667.
Beker (XVII).
Twee kannen (1752?).
Zilveren doopbekken (1704).
Boeksloten (1705) aan het voorzangersboek.
Gedreven verguld zilveren begrafenispenning van S. Episcopius († 1643).
Geëtste medaille (1688), met bijbehoorende doos, in wier deksel een
miniatuurportret van den schenker, Is. Pontanus, en van zijn kleinzoon.
8. Laurensstraat 59. De DOOPSGEZINDE KERK (1773) heeft aan de Leeuwenstraat een
ingangspoort met sluitsteen (1772). Inwendig:
Wandbetimmering met klok.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

324
Twee dessus-de-porte, ingericht als psalmborden, preekstoel door Keerbergen, en
twee koperen lezenaars (alles ± 1773).
Orgel (1806) door Mittenreyter te Leiden.
Memoriesteen (1773-1775).
Lijst van predikanten (XVIII d).
Twee teekeningen (1778) door Ysendyck, gezichten in de kerk.
Twee portretjes van de predikanten N. Messchaert († 1833) en Kempedam (†
1810).
Twee silhouet-portretten (XIX A).
Zes zilveren bekers (XVIII d), een dito doopbekken (1844) en een dito troffel van
de eerste-steenlegging (1773).
Twee tinnen kannen (XVIII B).
9. De ENGELSCHE EPISCOPAALSCHE KERK (S. Mary), gesticht in 1704, thans vervangen
door een nieuw gebouw op andere plaats, bezit:
Marmeren doopvont (XVIII a).
Preekstoel met klankbordlijst, en doophek (XVIII a).
Communiebank (XVIII a).
Twee stoelen (XVIII A).
Orgel (1773, vernieuwd 1802) door J. Mittenreyter te Leiden met kast (1773) door
A. Harthals.
Wetstafel (XVIII a).
Memoriesteen (1833).
Zilverwerk: twee bekers met deksel (XVIII), kan (XIX b?) en vierkant blaadje
(1727).
Een van deze kerk afkomstige klok is thans te Hendrik-Ido-Ambacht.
10. Vasteland. De SCHOTSCHE KERK (1695, hersteld 1837, 1849 en 1869), heeft een
voorgevel met gebeeldhouwd fronton en een koepel met windvaan. De kerk bezit:
Preekstoel met klankborddragers (XVII d).
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Lijsten van predikanten sinds 1646, in pennewerk (XVIII en XIX).
Afbeelding der kerk (XVIII).
Zilveren doopbekken (1833), stijl Lodewijk XVI.
Vier zilveren bekers en twee dito schotels (1828).
11. Leeuwenstraat. R.K. ST. ROSALIAKERK, in 1779 door J.C.F. Giudici ter plaatse
van het voormalige St. Agathaklooster gebouwd naar het voorbeeld der hofkapel te
Versailles, Dubbele galerij. Rijk stucwerk door de Castoldi. Achter het altaar een
huiskapel. De kerk bezit:
Rijk altaar (XVIII d) met snijwerk door F. van Ursel en schilderstuk door Canta,
zilveren tabernakel, dito expositietroon (1779) door Kruyf te 's Gravenhage, en
zilveren kruisbeeld met gedreven corpus (1764) door R. Sondach.
Twee zijaltaren uit den tijd van den bouw.
Gesneden communiebank (1788) door Jan Wap te Rotterdam.
Schot met paneelwerk (XVIII B), afkomstig uit een communiebank.
Doopvont met houten beeld (1780) als drager, door Frans van Ursel te Antwerpen.
Preekstoel (± 1779) naar het voorbeeld van dien in de Ste-Gudule-kerk te Brussel.
Orgel met galerijen, waarin een klok.
Twee koperen kronen (XVIII d).
Twaalf houten kandelaars, Lodewijk XVI, en dito credenstafeltjes (1780) gesneden
door Robijn te Rotterdam.
Twaalf kleine houten kandelaars (1789) door David Peeters te Rotterdam.
Een aantal levensgroote houten heiligenbeelden (± 1780-1783) gesneden door
Frans van Ursel.
Palmhouten relief: Maria op maansikkel, in omlijsting, Lodewijk XV.
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Behalve het reeds vermelde, nog het volgende zilverwerk (gedeeltelijk beschadigd
bij een diefstal in 1909):
Voetstuk van een tabernakel (1739).
Gedreven monstrans (1722, verguld in 1779 door R. Sondach te Rotterdam).
Gedreven vergulde ciborie (XVII d).
Gedreven kelk (XVIII d).
Met zilver beslagen credenstafeltje (1808), stijl Lodewijk XVI.
Twee Godslampen, eene (1780) door R. Sondach.
Wierookvat (XVIII d).
Processiekruis (1843) door C. Kroes.
Mariabeeld (1804) als voetstuk voor een vaan.
Gedreven lezenaar (± 1789).
Gedreven Missaalband (XVIII b), gegraveerd Missaalbeslag (1805).
Kerkboekje met gouden filigraan-sloten en -hoeken (1813).
Zes groote kandelaars met gedreven portretten (1788) door R. Sondach.
Acht kandelaars (1766), vier (1786) door J. Brouwer te Rotterdam, twee (1787).
Twee kleine idem (XVIII d) en zes Empire.
Eenige armluchters Lodewijk XVI.
Gesneden tafeltje (XVIII).
Gesneden lijstje om het doodsbericht van Christina Osy († 1791).
Een aantal schilderijen en portretten (XVII en XVIII).
Eenig kantwerk (XVIII).
12. Hoogstraat 380. De STEIGERSKERK (H. Dominicus), koepelkerk gebouwd ± 1832
door den stadsarchitict Adams, inwendig veranderd 1846, bezit:
Preekstoel (± 1850) door Van der Zijpe.
Koperen kandelaar (XVIII A).
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Schilderijen: Altaarstuk (± 1836), Madonna (XVI); Ecce Homo-kop naar Guido
Reni, en eenige portretten (XIX A).
Bronzen altaarschel met randschrift (1552).
Twee geslepen bokalen (XVIII d).
Monstrans (XIX a).
Vergulde ciborie en dito kelk (± 1833), stijl Lodewijk XVI.
Twee vergulde kelken, eene (XVII c) afkomstig uit een klooster te Calcar en eene
(1690) uit een klooster te Maastricht.
Blad met gedreven rand (1799).
Godslamp (XVIII d).
Wierookvaatje (XIX A) door Van Gastel.
Zes geslagen kandelaartjes (1699).
Zes kandelaars (1742).
Dompertje (1663).
Drie gedreven foliobanden (XVIII A) en een idem met beslag, Lodewijk XV (±
1770).
Kazuifel en twee dalmatieken met borduurwerk (XVI a) op nieuwe stof.
Gerestaureerd.
Idem idem (XVI c), afkomstig uit België.
Paramenten met borduurwerk (± 1840).
De oude preekstoel (XVIII) is thans in de Broerenkerk te Nijmegen.
13. Houttuin 42. De R.K. ST. LAURENTIUSKERK, gesticht 1799, is verbouwd en
inwendig vernieuwd 1838, de toren vernieuwd in 1853. Het ijzeren kruis op den
toren is afkomstig van de Groote kerk. Zij bezit:
Preekstoel en communiebank (± 1850).
Zilverwerk: vergulde monstrans met diamanten (1804).
Gedreven vergulde kelk (± 1780), en gedreven kelk (XIX A).
Gedreven missaalband met hoeken en sloten (XVII B).
In het portaal, stichtingssteen.
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14. Goudsche Rijweg 123. De moderne R.K. KERK van den H. VERLOSSER bezit:
Koperen altaarschel met gothisch randschrift en gegoten medaillons.
Klok, gegoten in 1447 door Jan van Venloe.
15. Lange Torenstraat. De OUD-KATHOLIEKE St. LAURENSKERK (± 1700) bezit:
Altaar met altaarstuk door Marot, en twee gesneden heiligenbeelden.
Altaar en twee kleine altaren (± 1720) door G. Kerrickx te Antwerpen, met
gesneden heiligenbeelden.
Communiebank (± 1720).
Tabernakelkastje (XVII d) van ebben- en palisanderhout met schildpad en verguld
koper en beschilderde deurtjes.
Wit marmeren doopvont (XVIII A).
Preekstoel met trap (± 1725), gesneden door G. Kerrickx te Antwerpen.
Orgel met figuren (± 1706), gesneden als boven.
Elf heiligenbeelden, gesneden als boven.
Twaalf houten kandelaars.
Lezenaar en stoel (XVIII A).
Koperwerk.
Zilverwerk: Gedreven vergulde ciborie ((± 1700) afkomstig van de Oud-Katholieke
kerk te Leiden.
Twee gedreven, vergulde kelken, de eene (midden XVII) op lateren voet, de andere
van 1667.
Vergulde patena (± 1500).
Twee ampullen (XVII), twee idem met blad (± 1800).
Hostiedoosje (XVIII) en gegraveerde oliedoos (1719).
Blad met drijf- en stipwerk (XVII c).
Gedreven wierookvat (XVII) en wierookscheepjes (XVIII A).
Kruis met ivoren corpus (± 1700).
Missaalband met gedreven hoeken (XVIII b).
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Zes groote en vier kleine gedreven kandelaars (midden XVII).
Verschillende voorzetsels (XVIII) met kant en zijde
In de pastorie:
Acht portretten van pastoors (XVII en XVIII); portret van Cornelis Musius;
schilderij: H. Avondmaal, waarop de naamteekening Quinten Matsijs 1527. Boekerij.
16. Nieuwe Binnenweg. De OUD-KATHOLIEKE KERK van de HH. PETRUS en PAULUS,
gebouwd ter vervanging van de Paradijskerk in de Torenstraat (zie; e Nr. 18) heeft
een stucplafond, gemaakt in navolging van dat der oude kerk, en een lambriseering,
samengesteld uit beschot van de oude kerkbanken, Lodewijk XIV. De kerk bezit:
Altaaropstand (± 1719) met beelden, schilderstuk en twee houten reliefs.
Rijk-gesneden communiebank (XVIII A).
Dito preekstoel (XVIII c).
Orgel (XVIII a).
Marmeren doopvont (XVII d).
Ivoren kruisbeeld (XVIII); houten kruis, Lodewijk XV, met ivoren corpus,
Koperen Paaschkandelaar (XVII B).
Zilverwerk: Tabernakel, Lodewijk XIV, met houten troon (XVIII a).
Twee gedreven monstransen (midden XVII en XVII B). Bij de eene een kroon
van edelgesteenten en een gouden vrouwensieraad (midden XVI): met diamanten
bezette ster, waaraan een geëmailleerd kruisje.
Twee vergulde kelken (± 1700).
Lavabo-kan met schotel (XVII b) en twee kannetjes.
Twee reliekhouders (XVIII a) met vergulde hangertjes (XVI B).
Gedreven Godslamp (midden XVII).
Dito armluchters (XVII c).
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Achttien kandelaars (XVIII a).
Lezenaar met gedreven arend (± 1750).
Ebbenhouten bisschopsstaf (afkomstig van Aegidius de Monte, bisschop van
Deventer) met rijk-bewerkte, verguld koperen krul (1570).
Bisschopsring (XIX a).
Missale (1512); Missale Ultraiectense (1515) en Missale (1629) met zilverbeslag
(XVIII A).
Paramenten: twee dalmatieken, kazuifel, stool, manipel en bursa van wit brokaat
met zijde geborduurd (XVIII a).
Rooddamasten stel met velum (XVII B).
Dergelijk stel (XVII d) en fragmenten van een groen stel.
Wit zijden kazuifel en kelkvelum met borduurwerk van kralen (midden XVIII).
Drie choorkappen (XVII d en XVIII A).
Eenige kazuifels (XVIII) en kantwerk.
Twee vaandels.
Drie antependia (XVIII).
Communiekleeden enz. enz.
In particulier bezit bevindt zich een portretje van Antoine Arnauld († te Delft).
17. Boompjes 86. De SYNAGOGE (1725, vergroot 1790) der Ned. Israëlietische
gemeente, heeft een voorgevel met kroonlijst en gesneden houten fronton en een
achtkant torentje. Inwendig: gesneden hekwerk voor de vrouwengalerij. Zij bezit:
Toegangshek van gesmeed ijzer (1768).
Koperen versieringen aan de biema (XVIII A).
Ark met voorhang en zes kaarsenstandaards (XVIII A).
Koperen chanoekaluchter (XVII d).
Oude voorhangen.
Siertorens (1838).
Leeswijzer (± 1850).
Zilveren kan en schotel (XVIII B).
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Een aantal zerken op het Israëlietische kerkhof.
18. Lange Torenstraat. De voormalige PARADIJSKERK der OUD-KATH. GEMEENTE
(zie: e, No. 16), thans eigendom der stad, is een driebeukige baksteenbouw (1719)
met modernen voorgevel. Inwendig: galerijen, gebogen plafond en lichtkoepel met
fraai stucwerk, Lodewijk XIV.

f. Gebouwen van Liefdadigheid.
1. Goudsche Wagenstraat 15. Het NED. HERV. WEESHUIS, aanvankelijk Pesthuis (XVI
B), is vergroot in 1663, 1669, 1689, en in 1762 uitgebreid met een voorpand met
klassieke poort, waarboven beeldhouwwerk door J.D. Graef. Aan de binnenplaats,
een zestal wapen- en memoriesteenen (1663, 1689, 1762) met verzen en beeldwerk.
Lantarenijzers (XVIII c). Inwendig:
Vier houten borden met wapens, namen van regenten enz. (1590, 1683-1686, ±
1723, ± 1783).
Stucwerk (1762) in de gang.
Regentessenkamer met stucplafond en schoorsteen met grisaille.
Regentenkamer (1762).
Schoorsteenstuk van tegels (XVIII B) door J. Aalmis te Rotterdam.
Kastje met kleedingstukken en modellen (XVIII).
Portretten (XVII en later).
2. West-Kruiskade 12. Het moderne R.K. WEESHUIS bezit een portret van Jan Block
(XVIII d) en een schilderij: Kruisverheffing.
3. Hoogstraat 125. Het OUDE-MANNENHUIS, gebouwd 1705 door den stadsarchitect
Sander de Bruijn, thans ingericht voor gemeentelijke bureelen, heeft een poort,
waarboven
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beeldwerk (1707) en inwendig: vestibule met stuczoldering, Lodewijk XIV;
memoriesteen; boven de deuren, twee grauwtjes (1770) door J. Stolker, en een
schouw, Lodewijk XIV (± 1705).
Een regentenstuk (1653), uit dit gebouw afkomstig, door Jan Daamen Cool, is
thans in het Museum Boymans.
4. Hoogstraat 89. Het OUDE-VROUWENHUIS (1622) is afgebroken in 1914. Een modern
vrouwebeeldje (‘Kaatje’), navolging van het oude houten beeldje, dat op het poortje
van dit gesticht stond, is overgebracht naar het Stedelijk museum.
Zie ook onder Kralingen, blz. 314.
5. Hoogstraat 39. Het voormalige PEST- en DOLHUIS (1599, verbouwd 1745,
grootendeels vernieuwd 1857-1859), thans Hulpziekenhuis enz., heeft een gesneden
deurkalf met cartouche en opschrift, een corridor met stuczoldering en, in de
dokterskamer, zes stoelen en twee fauteuils (XVIII d).
6. Botersloot 106. Het LIDMATENHUIS der NED. HERV. GEMEENTE heeft beneden een
kamer met schoorsteenbekleeding, Lodewijk XIV en schilderstukje (XVIII A) en,
op de bovenkamer van een bijgetrokken huis, een schouw (XVII d).
7. Claes de Vrieselaan 70. ISRAËLIETISCH GESTICHT VOOR OUDE LIEDEN. Een rood
damasten voorhang en een blauw damasten thoramantel (beide ± 1800), twee
siertorens (XVIII d) en twee dito leeswijzers zijn aan dit gesticht in bruikleen gegeven
door de Ned. Isr. Synagoge te Schiedam.
8. Calandplein. Naar het moderne gebouw der R. KATH. MARIA CATHARINA VAN
DOOREN'S-STICHTING zijn uit het oude gebouw (aan de Hoogstraat) overgebracht:
Stucwerk in de gang.
Schoorsteenbekleedingen (XVIII d) in twee kamers.
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Witje boven deur.
Gesneden gangbank (XVIII B).
Fraaie pendule, Empire, en verschillende pendules, Empire en Louis Philippe
Sèvres-servies (XVIII B).
Ziveren kandelaars, Lodewijk XVI.
Twee portretten (XIX A).
9. Goudsche Singel 157. Het GERRIT de KOKERSHOF, gesticht 1783-1786, geheel
vernieuwd, heeft een frontespice en, inwendig, twee medaillons, een
schoorsteenbetimmering met schoorsteenmantel door Gerard van Nijmegen, alles
uit den tijd van den bouw. Een gedeelte van een kamerbetimmering en een ijzeren
beltrekker zijn naar het Stedelijk Museum van Oudheden overgebracht.
10. Schiekade O.Z. 56. KUYL'S FUNDATIE. Aan den achtergevel een deuromlijsting
en een driehoekig fronton (XVIII d) en inwendig: regentenkamer met stuczoldering
(± 1800), twee afbeeldingen van den ouden gevel, eenige portretten (XIX A).
In den tuin, eenige hofjeshuizen (1814).
11. Van het voormalig PESTHUIS (1714) op het terrein der fabriek ‘Fijenoord’ is een
driehoekig fronton, waarin zandsteenen beeldgroepen en wapenschilden, overgebracht
naar het Stedelijk museum.

g. Particuliere gebouwen.
Enkele fragmenten van de middeleeuwsche kasteelen BULGERSTEIN en WENA
bevinden zich in het Stedelijk Museum van Oudheden.

A. Renaissance.
1. Visschersdijk 61. Zijgevel (1603) met ankertjes en steen.
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2. Visschersdijk 83. Tuitgevel (1605). Gecement. Steentje met merk en jaar.
Ankers.
3. Glashaven 29. Trapgevel (XVII A). Topconsole op draagsteentje.
4. Hoogstraat 87. Trapgevel (1622) met fronton en kruiskozijnen.
5. Schiedamsche dijk 226. Gevel (XVII A) van gele baksteen met
vensteromlijstingen in roode, teruggemetselde boogtrommels.
6. Valkensteeg 10. Trapgevel (XVII A) met teruggemetselde boogtrommels en
vlakke bogen. Ankers.
7. Langelijnstraat 55 en 57. Trapgeveltjes (XVII) met houten onderpui (XVIII A).
8. Achterklooster 103. Trapgeveltje (XVII).
9. Botersloot 35. Vlakke trapgevel (1650). Gecement. Twee steenen met jaar.
Lantarenijzer.
10. Tweede Lombardstraat 70. Trapgevel (midden XVII) in roode steen met gele
lijsten. Toppilaster op kraagsteentje.
11. Vierwindenstraat 24. Trapgevel. Toppilaster als 17.
12. Banketstraat 1 en 25 (XVII B). Korfbogen, ankers.
13. Langebaanstraat 33. Trapgeveltje (1665). Jaartal in den top.
14. St. Laurensstraat 47 en 31. Topgevels met jaar (1665 en 1672).
15. Haringvliet 71. Leuvehaven 20 en 22. Gevels (XVII d, type Vingboons).
16. Kipstraat 33. Bovenbouw (XVII B) met pilasters.
17. Oppert 29. Bergsteenen gevel (1695). Gesmeed bovenlicht.
18. Oppert 83-85 en 94. Bergsteenen gevels (1700 en 1704).
19. Vogelensang 17. Trapgevel (XVIII A) met toppilaster op kopje. Drielichtskozijn.
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B. Lodewijkstijlen.
1. Eenvoudige vlakke tuitgevels (XVII d) met meest driehoekig fronton en
vleugelstukken: Weste Wagenstraat 51 en en 88 (1680), Steiger 8 (1671?),
Tweede Lombardstraat 63 (1686), Open Rijstuin (1686), Kipstraat 7 (1687),
Raambrug 1 (1688), Hoogstraat 227 (1688), Spui 1 (1688), Visschersdijk 47,
49 en 64 (XVII d), Molensteeg 31 en 35 (XVII d), Langebaanstraat 23 en 25
(1688, segmentvormig fronton), Wijnhaven 145 (XVII d), Hoofdsteeg 30 (±
1700, breed, gebogen fronton), Steiger 32 (kopjes in den top en strekken), Groote
Markt 35 (XVII d, fronton verdwenen).
2. Wijnhaven 151. Bergsteenen onderpui. Versierde deurtravee. In de borstwering
van het middenraam een tijdvers (1684)
3. Haringvliet 50 (XVII d). Rechte kroonlijst. Vooruitspringend middenstuk,
waarboven fronton met arend. Stoep.
4. Nieuwe Haven 66. Trapgevel (XVII d). Gebogen fronton, voluten tegen de
trappen.
5. Wijnstraat 57. Topgevel (XVII d) met driehoekig fronton. Zijstukken met
bloemguirlandes.
6. Botersloot 177. Gevel (gecement) met overstek boven moderne onderpui. Top
Lodewijk XIV.
7. Haagsche Veer 17. (XVII d). Gebogen fronton met lofwerk, Lodewijk XIV.
8. Haringvliet 97. Topgevel (XVII d) met vooruitgemetseld middenstuk.
9. Open Rijstuin 6. Tuitgevel (± 1700).
10. Oppert 49. Topgevel (± 1700) als 7.
11. Wijnhaven 61, 63 en 65. Bergsteenen gevels, oorspronkelijk één (1701) met
Grieksch fries onder de kroonlijst. Nr. 63 bevat: voorkamer met geschilderd
behang, grauwtjes, wanden door pilasters in vakken gedeeld, schoorsteen,
Lodewijk XIV met bovenstuk en schilderij door G. Sanders (1733),
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

plafondschildering door A. Schouman (?). Trappenhuis, Lodewijk XIV. Drie
dessus-de-porte.
Haringvliet 46. Gevel (XVIII a) met rechte kroonlijst. Deurpoort met hoofdgestel,
waarop twee beelden.
Haringvliet 48. Gevel (1701). Band met meander.
Nieuwstraat 30. Tuitgevel met driehoekig fronton. Gevelsteen (1702).
Zuidblaak 12-14. Vlakke bergsteenen gevel (1703).
Nieuwe Haven 111. Klassieke bergsteenen gevel (1704).
Haringvliet 66-68. Bergsteenen gevel (1711). Deurkalf, Lodewijk XIV.
Wijnhaven 53. Gevel (1721).
Bierstraat 6. Gevel met rechte kroonlijst. Bordes en stoephek (XVIII a).
Visschersdijk 67. Tuitgevel (XVIII a) met gegolfd fronton. Houten onderpui.
Wijde Nieuwsteeg 11. Eenvoudige tuitgevel (XVIII A). Steen met: Vredenburg.
Wijnhaven 163. Topgevel (XVIII a) met driehoekig fronton en breede
vleugelstukken.
Nieuwe Haven 127. Onderpui, Lodewijk XIV (XVIII a). Relief in plint onder
het venster.
Nieuwe Haven 137. Gevel (XVIII b), met gebogen fronton en versierde
middentravee.
Langebaanstraat 37 en 39. Gevels (XVIII A) met gegolfde frontons, Lodewijk
XIV.
Halvemaanstraat 10. Tuitgevel (XVIII A) met fronton, Lodewijk XV.
Wijnhaven 45. Gevel (XVIII A) met rechte kroonlijst.
Haagsche Veer 40. Tuitgevel (1736) met gebogen fronton. Cartouche in den
top.
Oppert 65a. Versierde middentravee. Steen (1740).
Halstraat 4. (XVIII A). Gebogen fronton.
Boompjes 16. Bergsteenen onderpui met vlakke pilas-
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32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

ters. Rijkversierde travee, Lodewijk XIV, met vrouwenbustes (± 1740).
Inwendig: suite met paneelbetimmering en dessus-de-porte, Eerste Keizerrijk.
Gang met stuczoldering en fonteintje, trappenhuis en portaal. Achtergevel met
stuczoldering in hoog relief, rijke deur met dessus-de-porte, buffetnis, gestucten
schoorsteen en door pilasters in vakken gedeelde wanden. Alles Lodewijk XV
(XVIII b).
Zuidblaak 60-66. Zware kroonlijst met consoles, Lodewijk XIV. In Nr. 62 een
deur (XVIII b).
Boompjes 40. Bergsteenen onderpui met deurpoort (XVIII b). Versiering,
Lodewijk XIV.
Wijnhaven 62. Deurpoort met gesneden deuren en bovenlicht (XVIII b).
Inwendig: gang met stucwerk, waarin omlijsting om een klok van Hoogendijk
te Rotterdam. Trappenhuis, Lodewijk XIV. Zijkamer met geschilderde zoldering.
Gesneden gangdeuren en bovenlicht.
Zuidblaak 18. Bergsteenen gevel met versierd middenraam, klassieke
vensteromlijstingen en stoephek (XVIII b).
Haringvliet 62. Deur, Lodewijk XV, met versierd kalf en bovenlicht (XVIII b).
Inwendig: betimmering (herplaatst) en stuczoldering, beide Lodewijk XV,
schoorsteen, dessus-de-porte. (Zie: h, No. 6.)
Nieuwe Haven 89. Versierde deurtravee (XVIII b). Inwendig: trappenhuis met
stucwerk. Gesneden gangdeuren. Achterzaal met stuczoldering en wanden als
Boompjes 16; buffetnis met witje. Alles XVIII b.
Hang 35. Tuitgevel met zware, versierde kroonlijst (midden XVIII).
Hang 49. Tuitgevel (± 1750).
Botersloot 13. Tuitgevel, Lodewijk XV.
Weste Wagenstraat 73. Gevel (midden XVIII).
Lombardstraat 18. Gevel (midden XVIII) met rechte kroonlijst, uitgemetselde
hoekpilasters.
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43. Leuvehaven 83. Kroonlijst met friesversiering (midden XVIII).
44. Wijnhaven 67. Kroonlijst. Natuursteenen onderpui met pilasters, borstwering
met versiering, Lodewijk XV. Inwendig: trappenhuis met open koepel en
allegorische beelden, laat Lodewijk XVI. Gangfonteintje, Lodewijk XV.
Achterkamer, Lodewijk XVI (± 1800) met schoorsteenmantel, spiegel,
vleugeldeuren met gesneden kalf en grauwtje als dessus-de-porte, en een
hoekbuffet, Lodewijk XV (uit een ander Rotterdamsch huis). Verzameling zie:
h, No. 7.
45. St. Jacobstraat 22, Stadhuissteeg 8, Tweede Lombardstraat 73, Hoogstraat 287,
Houttuin 11, Rococo-tuitgevels.
46. Wijnhaven 76. Gevel met rechte kroonlijst. Hardsteenen middentravee met
versierden ingang (midden XVIII). Inwendig: stuczolderingen Lodewijk XV,
over gang en trap, en in een benedenkamer. Geschilderde zoldering in een
bovenkamer. Alles uit den tijd van den bouw.
47. Nieuwe Haven 59, thans Lidmatenhuis der Evangelisch-Luthersche gemeente.
Gevel (XVIII b). Versierde middentravee, waarin hardsteenen deurpoort met
versierd kalf en bovenlicht, kroonlijst met Rococo-consoles. In de vensters hier
en daar Venetiaansch glas. Inwendig: gesneden trapleuning en dessus-de-porte;
stucplafond, Lodewijk XV, over trap en gangen. Geschilderd plafond en dito
behang (± 1800), wit marmeren schoorsteenmantel met houten bovenstuk, laat
Lodewijk XIV, en witje. In de achterzaal, gewelfde stuczoldering,
schoorsteenschildering, Lodewijk XIV, en wanden als Boompjes 16. Op de
bovenverdieping, twee schoorsteenen met bekleeding, Lodewijk XIV, en met
paarse tegeltableaux.
48. Boompjes 42 en 43. Deuren met rijk bovenlicht, Lodewijk XV. Borstwering
met Rococo-versiering (XVIII c). In Nr. 43 twee schoorsteenmantels, Lodewijk
XV, stuczoldering, Lodewijk XVI.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

Oostmolenstraat 7. Gevel, verbasterd Lodewijk XIV (XVIII c).
Haringvliet 85. Kroonlijst (XVIII c). Versierde travee.
Oppert 93. Als vorige gevel.
Wijnhaven 107. Natuursteenen onderpui. Versierde poort. Kroonlijst met
middenfronton, waarin een wapen (XVIII c).
Nieuwe Haven 87. (XVIII c). Natuursteenen onderpui. Deur met bovenlicht.
Onderbouw door lijst op consoles van bovenbouw gescheiden.
Nieuwe Haven 22. Gesneden deurkalf en bovenlicht. Inwendig: Schoorsteen,
Lodewijk XV, en van elders afkomstige paarse tegeltableaux (XIX a, door
Aalmis?).
Haagsche Veer 5. Gevel (XVIII B).
Geldersche Kade 24 (thans Notarishuis). Versierde deurpoort en middentravee
(XVIII B). Inwendig: stucwerk.
Kipstraat 37. Tuitgevel (XVIII d) met gebogen fronton, Lodewijk XVI.
Baan 1. Gevel, Lodewijk XVI. Fronton over het midden. Stoep (XVIII d).
Baan. Aan den Singelkant, een tuinhuis (XVIII d).
Boompjes 58. (± 1796, toegeschreven aan J. Giudici). Bergsteenen onderpui.
Pilasters. Versierd middenraam. Stoeppalen, Lodewijk XVI. Inwendig: gesneden
deuren en omlijstingen. Eenige dessus-de-porte met witjes. Beschilderd behang
door G. Malleyn (1796), marmeren schoorsteen. Alles Lodewijk XVI.
Boompjes 77-81. Rotterdamsche Bank. Oorspronkelijk één gevel, gebouwd
naar ontwerp van Adriaan van der Werff. Natuursteen. Twee ingangspoorten.
Drie balkons. Op de kroonlijst een balustrade. Midden in den gevel een
medaillon. Nr. 79 bevat: trappenhuis met stucwerk (± 1705). In de
bovenachterkamer, stuczoldering Lodewijk XIV, en schoorsteen met spiegel
(XVIII A). In de bovenvoorzaal rijke stuc-
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62.

63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

zoldering met beeldwerk, hoog relief, en met wanden als Boompjes 16. In de
directiekamer, gerestaureerd onder leiding van Prof. Sluyterman, stuczoldering
en geschilderd behang, gemerkt: Terwesten 1712. Twee trumeaux, Lodewijk
XVI. Kamer met schoorsteen, Lodewijk XVI. Twee schoorsteentjes, Lodewijk
XVI. Op de binnenplaats, een steen, herinnerend aan de eerste-steenlegging, 10
Juli 1705.
Haringvliet 96. Deur, Lodewijk XIV (XVIII c). Inwendig: gesneden gangdeuren,
schoorsteenmantels (XVIII d), achterwand met spiegelpaneelen, betimmering
en schelpenkast, spiegelomlijstingen. In de voorkamer beschilderd behang en
dito plafond, door J. Stolker (1772). Fragmenten van trijpbehangsel.
Leuvehaven 40. Met hardsteen bekleede gevel, Lodewijk XVI (ontwerp van
Giudici?). Inwendig: halfrond trappenhuis; vier schoorsteenmantels, waarvan
één met betimmering, één met marmeren relief en één met grisaille; buffetnis.
Alles XVIII d.
Leuvehaven 48-50 (herbouwd door Giudici). Gevel, Lodewijk XVI, met breed
fronton. Torentje (1783) met klok. Boven een poort in een zijgevel: twee
loopende leeuwen, waarschijnlijk van de oude brouwerij (± 1700) aan de
Tweeleeuwensteeg.
Leuvehaven 65-67. (XVIII d). Kroonlijst op zware consoles. Pakhuisingang
met beeldje van St. Joris op een console, Lodewijk XVI.
Leuvehaven 66. Kroonlijst met consoles en versierd fries (XVIII d).
Leuvehaven 181-183. Lodewijk XVI. Stoephek en palen (± 1775).
Nieuwe Haven 169. Natuursteenen onderpui. Versierde deurtravee (XVIII d),
Lodewijk XVI.
Nieuwe Haven 171. Alsvoren (± 1775).
Oppert 107. (Pastorie der Oud-Katholieke St.-Laurens-
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71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.

kerk). Gevel van 1791 met breede middentravee met fronton. Inwendig: zie e,
No. 15.
Schiekade O.Z. 14. Rond bovenlicht in houten fronton (XVIII d).
Schiekade O.Z. 66. Gevel (XVIII d) met festoenen (XVII).
Weste Wagenstraat 57. (Pastorie der H. Rosaliakerk, zie: e, No. 11). Gevel van
1779. Strekken. Stoephek. Inwendig: Schoorsteenbekleeding, beschilderd
behang, deuromlijsting met klok (XVIII d).
Weste Wagenstraat 23. Strekken als bij vorigen gevel (XVIII d).
Wijnhaven 25. Natuursteenen onderpui met versierde poort (XVIII d).
Wijnhaven 147. Stoephek en palen (XVIII). Inwendig: stucplafonds, Lodewijk
XVI, schoorsteenbekleedingen; gangfonteintje (XVIII d).
Zuid Blaak 2. Natuursteenen gevel. Versierde deurtravee. Hoekpilasters (XVIII
d).
Zuid Blaak 20. Bergsteenen onderpui met drie poorten, de middelste met fries
(± 1780).

Pakhuizen enz.
1. Hoogstraat 177. Pakhuisgevel (XVII A). Ankers.
2. Houttuin 46. Pakhuisgevel (XVII A). Verbonden deuren raamkozijn.
3. Houttuin 14. Pakhuigevel (midden XVII). Verbonden, onder elkaar staande
deurkozijnen.
4. Schrijnwerkerssteeg 11. Pakhuisgevel (1648). Fries, waarin steen met
lantarenijzer. Twee steenen met cartouches, kruiskozijnen.
5. Botersloot 161. Dubbele pakhuisgevel (XVII B). Lelieankers.
6. Boerenvischsteiger 9. Pakhuisgevel (XVII d).
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7. Hoogstraat 52. Hoefstal (XVIII).

Molens.
1. Coolvest 85. Molen (1736) DE HOOP (gedeeltelijk afgebroken). Steen met relief,
naam en jaar. Boven den steen een dakje op consoles.
2. Oostmolenwerf. Molen met steen, waarop een leeuw (XVIII A).

Détails van buitenarchitectuur.
1. St. Jacobstraat 12. Beeldje van St. Joris (XVI B, hersteld).
2. Spaansche kade 1 (hoekhuis). In den zijgevel bogen en boogvelden van den
gevel van 1637 (overigens gesloopt 1825). Het houten beeld van Spinola, dat
in een nis stond, is in 1908 naar het Stedelijk Museum van Oudheden
overgebracht.
3. Visschersdijk 78. Fragment van waterlijst met kopje (midden XVII). Gevelsteen.
4. Nauwe Kerkstraat 5. Kozijnen (XVII d).
5. Houten onderpuien (XVIII): Langebaanstraat 20, 42 en 48; Prinsenstraat 4 en
6; Langelijnstraat 59, 65 enz.; Visschersdijk 67; Zijl 27; Wilde Zeesteeg 19 en
21 (gekoppelde kozijnen XVII).
6. Nieuwe Haven 73. Versierde borstwering (± 1725). Bovenlicht.
7. Nieuwe Haven 71. Versierde deurtravee (± 1725).
8. Nieuwe Haven 45. Versierde borstwering (XVIII a).
9. Bierstraat 28. IJzeren vulling van oeil-de-boeuf (± 1725). Ankers.
10. Haringvliet 56. Deur (XVIII A).
11. Baan 105. Houten deurkalf (XVIII A).
12. Schiedamsche Dijk 172. Tegeltableau (XVIII A).
13. Groote Markt 11. Manskop (XVIII A) in geveltop.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Scheepmakershaven 60. Deur, stoep en onderpui (XVIII b).
Pompenburger Singel 5. Raamomlijsting, Lodewijk XIV (XVIII b).
Oppert 122. Alsvoren.
Hoogstraat 323. Portiek (± 1750) met consoles, Lodewijk XV.
Prinsenstraat 23. Ingangspoort, waarboven versierde travee (midden XVIII).
Steen met voorstelling.
Nieuwe Haven 67. Versierde deur (1755).
Houttuin 25. Twee houten deurkalven (XVIII c). Zijlichten.
Leuvehaven 60. Versierde borstwering (XVIII c).
Hang 92, Leuvehaven 169, Vischsteeg 18. Kroonlijsten met Rococo-consoles.
Goudsche Singel 138. Houten deurkalf, Lodewijk XVI.
Mosseltrap 2 (apotheek). Gesneden hert (XVIII B), verguld, boven de deur.
Leuvehaven 107. Deur en omlijsting (XVIII d).
Wijnhaven 102-104. Stoeppalen (XVIII B).
Wijnhaven 105 en Scheepmakershaven 27. Versiering om deur en ramen (XVIII
d).
Schiedamsche Dijk 38. Gesneden houten schild (± 1800).
Leuvehaven 81. Deuromlijsting, stijl Lodewijk XVI. (XIX a).
Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld, vindt men aan de huizen:
Oostmolenstraat 3 (XVII a); Keizerstraat 5 (XVII B); Tweede Lombardstraat
60 (XVII B); St. Laurensstraat 101 (XVII); Schiedamsche Dijk 235 (1647);
Raamstraat 55 (1661, ankers); Groenendaal 46 (1683); Wijde Broedersteeg 3
(XVII d?); Zijlwatersteeg 1 (XVII); Boompjes 63 (± 1700); Hang 94 (± 1700);
Leuvehaven 93 (± 1700); Middensteiger 39 (zonnewijzer, ± 1700); Nieuwe
Haven 161 (± 1700); Schiedamsche
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Dijk 194 (± 1700); Hang 28 (XVIII a); Nieuwstraat hoek Markt (XVIII a);
Wijnstraat 43-45 (XVIII a); Zalmhaven 6 (XVIII a), Witte Leeuwenstraat (1714);
Schrijnwerkerssteeg 23 (1726); Toe Rijstuin 15 (1727); Scheepmakershaven
11-12 (XVIII a); Wijnstraat 14 (twee steenen, een met 1637, een met 1724);
Boompjes 14 (XVIII b); Houttuin 30 (1731); Oppert 55 (XVIII b); Lange
Baanstraat 12 en Leuvehaven 157 (midden XVIII); Scheepmakershaven 43
(XVIII); Achterklooster 105 (XVIII c); Groote Kerkplein 16 (1773); Botersloot
37 (± 1773); Prinsenstraat 13-15 (XVIIIIc); Oostmolenwerf (XVIII d);
Scheepmakershaven 22-23 (1819); Jufferstraat 6 (XIX A);
Verder een aantal in het stedelijk Museum van Oudheden.
31. Ankers, voor zoover nog niet vermeld, vindt men aan de huizen:
Pannekoekstraat 22 en 40 (XVII d); Haagsche Veer 19 (XVIII); Korte Baanstraat
6 (XVIII a); Lange Baanstraat 34 (XVIII).

Binnenarchitectuur.
1. Leuvehaven 13. Gangdeur, Lodewijk XIV, met omlijsting, waarin een klok;
dergelijke omlijsting om een looze deur. Gesneden trapleuning. In de achterkamer,
gobelins (XVIIIA), waarschijnlijk uit Oudenaarde, wit marmeren lambriseering en
Empire-schoorsteen met geschilderd fries. In de voorkamer beschilderd behang (XIX
a) door Malleyn.
2. Nieuwe Haven 85. Trappenhuis, Lodewijk XIV. Kamer met beschilderd behang,
twee dessus-de-porte met witjes, geteekend G.S., stucplafond en
schoorsteenbekleeding, Lodewijk XIV, en schoorsteenstuk door G. Sanders (1731).
3. Wijnhaven 41. In de voorkamer, stucplafond, Lodewijk XV, in gesneden lijst.
Suite met stuczoldering, Lodewijk XV, en relief tegen den schoorsteenboezem. In
de gang een
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stuczoldering, Lodewijk XIV. Trappenhuis, Lodewijk XV (XVIII b).
4. Wijnstraat 120 b. Plafond, Lodewijk XV; schoorsteen, Lodewijk XIV, met
grauwtje in gesneden lijst; gesneden vleugeldeuren. Suite met schoorsteen en grauwtje
(XVIII b).
5. Haringvliet 34. Trappenhuis met gesneden pilasters, Lodewijk XIV.
Gangfonteintje, Lodewijk XV. In een achterkamer, geschilderde zoldering (midden
XVIII). Bovenzaal met geschilderd behang, Lodewijk XIV, wanden als Boompjes
16, stucplafond (middenstuk ontbreekt), schoorsteen met grauwtje. In de
bovenvoorkamer, grauwtjes; schoorsteenstuk met schildering (midden XVIII) door
G. van Nijmegen en geschilderde zoldering (door denzelfde?). Tegeltableau (XVIII
B) in den schoorsteenboezem.
6. Leuvehaven 74. Trappenhuis en gang Lodewijk XV, gestuct. Alliantie-wapens
boven de gangdeur. Gesneden leuningbalusters. In een bovenkamer, schoorsteen,
Lodewijk XVI, met schilderstuk door G. van Nijmegen. Achterzaal met stuczoldering,
rijk versierd in Rococo-stijl, een schildering in het midden, schoorsteenstuk door
Van Nijmegen en overdadig gesneden vleugeldeuren. Alles midden XVIII.
7. Leuvehaven 175. Bovenlicht, Lodewijk XV, in de benedengang. IJzeren
trapleuning met initialen van den smid J. Kramer (1770). Gangfonteintje.
Deuromlijsting, Lodewijk XV, met klok door Arent Vijgh. Achterkamer met
koofzoldering Lodewijk XIV (in het stuc een schildering), wanden als Boompjes 16,
en schoorsteen met grauwtje door Van Nijmegen (± 1770).
8. Zuid Blaak 72. Trappenhuis, Lodewijk XIV.
9. Nieuwe Haven 65 (huis van 1726). Trappenhuis met stucversiering: borstbeelden
van Tromp en De Ruyter met emblemen (± 1736). Gesneden gangklok. Op de tweede
verdieping: deuren met omlijstingen, schoorsteen (XVIII d). Op de (latere) derde,
boekerij met stuczoldering: borst-
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beelden van Hugo de Groot, Socrates, G. Brandt en Homerus (XVIII d);
schoorsteenbekleeding (XVIII d).
10. Oppert 151. Stuczoldering, Lodewijk XIV (± 1700).
11. Nieuwe Haven 154. Gangfonteintje (XVIII d) met gesneden houten versiering.
Gesneden vleugeldeuren. Schoorsteenbekleeding en -stukje (XVIII B).
12. Wijnhaven 82. In de gang, twee gesneden bovendorpels. In de voorkamer, een
schoorsteen met caryatiden (XIX a). Achterzaal met geschilderd behang (± 1775),
waarop kinderspelen afgebeeld zijn, schoorsteen (XVIII d) en stucplafond (± 1775).
13. Wijnhaven 143. Marmeren gangfontein. Closet met versierde tegels.
Voorkamer, met deurpoort en schoorsteen (XVIII d). Achterkamer met
wandschildering (door G. van Nijmegen?), geschilderd zoldering-medaillon (XVIII
d) en grauwtjes als dessus-de-porte.
14. Boompjes 9. Gang met stucwerk, Lodewijk XIV. Voorkamer met grauwtje
als dessus-de-porte (± 1800). Achterzaal met stuczoldering, Lodewijk XIV, en
schoorsteenmantel, Lodewijk XV.
15. Leuvehaven 21. Deuromlijsting, Lodewijk XVI (XIX a). Gangbank en -tafel
(XVIII d). Voorkamer met schildering (± 1840). In de achterkamer, zoldering,
lambriseering, spiegel en gesneden deur (± 1806), alsmede een schoorsteen met
caryatiden.
16. Delftsche Vaart 64 (voormalige pastorie der Paradijskerk). Gedrukt papieren
behang met tafereel uit ‘Paul et Virginie’ (XIX a).

h. Musea en particuliere verzamelingen.
1. Museum van Oudheden (onder Museum Boymans). Plaatselijke oudheden,
bouwfragmenten, gevelsteenen. Gedrukte catalogus.
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2. Museum Boymans (zie: d, No. 6). Oude en hedendaagsche kunst. Gedrukte
catalogus.
3. Gemeente-archief. Prentverzameling, meestendeels beschreven in Roterodamum
Illustratum. Teekeningen van kasteelen in Schieland.
4. Maritiem Museum. Scheepsmodellen enz.
5. Atlas Van Stolk (Schiekade). Nederlandsche historieprenten, stadsgezichten
enz. Catalogus door G. van Rijn.
6. Verzameling Van Wijngaarden (Haringvliet 62). Oud-Delftsch.
7. Verzameling Van der Schilden (Wijnhaven 67). Oud-Hollandsche schilderijen
enz.

Sassenheim.
De NED. HERV. KERK (H. Pancratius) is verbouwd uit eene oudere, verwoest bij het
beleg van Leiden. Zij bestaat uit eenen westtoren en een schip, dat, na afbraak van
het oude choor, oostwaarts is verlengd (XVIII B). Aan de noordzijde is een moderne
consistoriekamer aangebouwd, aan de zuidzijde een portaaltje. In 1897 is de kerk
‘opgeknapt’ door den architect Philippeau.
Het oorspronkelijke schip (± 1100), van tufsteen, heeft aan noord- en zuidkant
door drie rondbogen verbonden lisenen, en tegen enkele daarvan halfzuiltjes met
kapiteelen. In den noordwand een met tuf gedichte nis. De westgevel vertoont een
rondboogfries, thans onderbroken door den van groot-formaat baksteen opgetrokken
toren (XIII), waarin een kruisgewelf op ongeprofileerde ribben. Na de verwoesting,
zijn schip en toren met baksteen verhoogd en in de lange wanden van het schip hooge
spitsboogvensters gebroken; het schip kreeg toen een houten tongewelf, in welks
rosetten het jaartal 1594 is gebeiteld, en de toren een slanke spits, in welks dakstoel
het jaartal 1595. De kerk bezit:
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Orgel (1836).
Tekstbord (XVII d).
Twee koperen lezenaars (XVIII).
Memoriesteen (1825) voor L.W. Boode.
Een aantal zerken, thans overdekt.
Twee gegraveerde zilveren bekers (1731).
Zilveren schotel (1731).
Twee klokken, de eene gegoten in 1563 door Aelt de Stomme, de andere in 1592
door Wilhem Wegewart.
De R.K. KERK van den H. PANCRATIUS (modern) bezit:
Roodmarmeren doopvont (XVIII A).
Preekstoel, laat Lodewijk XVI (XVIII d).
Koperen bolkroon (XVII B).
Twee schilderijen: portretten van den H. Willibrordus en van den H. Bonifacius,
beide door J.B. Gillissens (1704).
Zilveren monstrans (XVIII).
Verguld zilveren ciborie met gedreven figuren (± 1685).
Zilveren wierookvat en -schelp (± 1670).
Aan den straatweg naar Oegstgeest, vóór HUIS TER WEGEN, inrijhek met twee leeuwen
(XVII d).
Dergelijk inrijhek (XVIII) bij KONINGSHUIS.

Schelluinen.
De moderne NED. HERV. KERK bezit een gegraveerden zilveren beker (XVII A).
Het voormalige kasteel SCHELLUINENBURG (thans pastorie) is een gebouw (XVI c,
verminkt XIX b) van baksteen met zandsteenbanden, bestaande uit een middenbouw
met zeskanten traptoren en twee zijvleugels. De middengevel heeft drie frontons met
rijk beeldwerk boven deur en vensters, benevens familiewapens tusschen twee
manskoppen, een car-
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touche, en ankers. In de zij- en achtergevels rijke zandsteenen versieringen en ankers.
Hier en daar baksteenen van een ouder jachtslot. Inwendig: moerbinten en
kinderbalken, gesneden balkneuten. Fragmenten van een gebeitelden zandsteenen
schouw.

Schiedam.
c. Sluis.
SLUIS aan den Dam: twee hardsteenen blokken, met lofwerk, opschrift, wapen en
jaar (1779).

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS, aan de Markt, gebouwd in 1637, na brand gedeeltelijk vernieuwd
in 1782, is een vrijstaand baksteenen gebouw. Aan de ingangszijde, gevel met
hardsteenen top, gedekt door een gebogen fronton, waarin Hollandsche leeuw in tuin
en de jaartallen 1637 en 1782, en bekroond door eene Justitia. Om deur en
bovenvenster een breede omlijsting, waarin twee stadswapens. Zadeldak, waarop
open koepeltorentje met klok.
Inwendig: beneden: cachotten. Voorts drie kamers met schoorsteenmantels (XVIII
A). In de burgemeesterskamer, een schoorsteenstuk en een kristallen spiegel. Op den
zolder, een gijzelkamer.
2. WAAG (naast den toren der St. Janskerk). Topgevel (1748).
3. Korte Haven 35. STADSTIMMERWERF. Poort (XVIII d).
4. Dam. De BEURS, monumentaal gebouw in bak- en bergsteen, Lodewijk XVI, in
1792 gebouwd door den architect Giudici, is, na een brand in 1840, in de oude
gedaante vernieuwd met behoud van een deel der muren en bergsteenen onderdeelen.
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5. Oude Sluis 19. ZAKKENDRAGERSHUIS (1725). Kruiskozijnen. Koepeltje met
windwijzer: zakkendrager. Boven den ingang een steen met opschrift en jaartal 1725.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. of ST. JANSKERK, gewijd 1425 (een kapel reeds vermeld ± 1262,
parochie sinds 1264), is een baksteenen hallenkerk, bestaande uit eenen westtoren
(uit ouderen verbouwd XV) met latere hoekversterkingen en hardsteenen portiek,
Lodewijk XIV, een driebeukig schip en een lager, 5/12 gesloten choor met
rechtgesloten zijchoren. Van den oorspronkelijken bouw (XV a, door brand geteisterd
in 1428) zijn nog over het priesterchoor en het noordelijk zijchoor. Daarbij zijn XV
B het tegenwoordige middenschip en de noordelijke zijbeuk aangebouwd, terwijl ±
1500 de zuidelijke zijbeuk en het zuidelijk zijchoor zijn opgetrokken. De as van het
choor maakt met die van het schip eenen hoek van ± 2 graden. Aanbouwen: tegen
het zuidelijk zijchoor, een vertrek (vermoedelijk ± 1500), thans consistoriekamer,
met gemetselde gewelven (gewijzigd XVIII c); tegen den toren, aan den zuidkant,
een traptoren, opgaande tot de eerste verdieping, en een verminkte doopkapel; aan
den noordkant, de Waag (zie d, No. 2), waarschijnlijk verbouwd uit eene kapel. Schip
en beuken zijn gescheiden door zuilen met lage bladkapiteelen; tusschen choor en
noordelijk zijchoor, zuilen met onversierde kapiteelen; tusschen choor en zuidelijk
zijchoor, rechthoekige pijlers, blijkens de daartegen nog aanwezige overblijfselen
van contreforten, uitgespaard bij het doorbreken van den muur na den aanbouw van
dit zijchoor. In choor en noordelijk zijchoor, schalken met door engelfiguurtjes
versierde kapiteelen. De geheele kerk is overdekt met houten tongewelven en
zadeldaken in de lengterichting. In de doopkapel, inkassingen van een vroeger
kruisgewelf; in den toren een gemetseld kruisgewelf op ribben. De traceeringen in
de zijbeukvensters
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zijn alle vernieuwd XX a, aan den noordkant door den architect Nederhorst, aan den
zuidkant door een aannemer. De kerk bezit:
Preekstoel met gesneden paneelen (XVI c, gerestaureerd).
Gesneden choorschot (1597) met eiken bank (1596).
Doophek (XVII b, gerestaureerd) met koperen boog (midden XVII).
Koperen lezenaar (XVII B).
Schepenbank met gebeeldhouwde overhuiving, en burgemeestersbank (beide ±
1780).
Een portaal, Lodewijk XIV, met deuren, Lodewijk XVI; twee portalen, Lodewijk
XV en één (midden XVII) met deuren, Lodewijk XVI.
Vier psalmborden (XVIII d).
Borden van 1600, 1617 en XVII a.
Orgel (XVI c), vergroot in 1680.
Memorietafel (1656) voor Cornelis Haga.
Zerken (1603, 1667, 1670, 1675, 1679, 1695, 1706, 1719, 1723).
Vier gegraveerde zilveren bekers (XVII B).
Gedreven zilveren doopbekken, Lodewijk XV (1758) door Pieter van Gilse.
Zilveren doopkan (1758).
Drie klokken, eene met reliefs, gegoten in 1519 door Wilhelmus en Jaspar Moer,
eene brandklok (1455) door Willem van Cloterdiic en Steven Butendiic, en eene
werkklok (1710) door Claes Noorden en Jan Albert de Grave.
Klokkenspel (1786) door Andreas Josephus van den Gheyn te Leuven.
In de consistoriekamer, goudleêren behang, stadswapen (afkomstig van een
schoorsteen) en een trumeau, Lodewijk XVI.
2. Van de voormalige WAALSCHE KERK worden in het Stedelijk Museum (zie h.)
bewaard: twee zilveren bekers (1686).
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3. De EVANGELISCH-LUTHERSCHE KERK bezit:
Preekstoel (XVIII c), afkomstig van de Doopsgezinde kerk te Deventer.
Zilveren doopbekken (1762), gedreven door Petrus Forsman te Dordrecht.
Zilveren broodschaal (1757).
Zilveren beker met deksel (1757).
Zilveren schenkkan (1835).
4. De R.K. KERK van den H. JOANNES DEN DOOPER (1822-1824) bezit:
Twee zijaltaren met altaarstukken (XIX b): geboorte van Christus en Opdracht in
den Tempel, door Antonius van Ysendyck.
Preekstoel (± 1725) op gebeeldhouwden voet en met dito klankbord.
Volledig stel alben en communiekleed van Brusselsche kant (XVIII).
Het volgende zilverwerk:
Gedreven tabernakel (XIX a).
Gegoten monstrans (midden XVIII).
Twee vergulde cibories, waarvan eene XVIII b.
Gegoten kelk (XVIII c); geslagen kelk, vroeg Lodewijk XVI (± 1775).
Godslamp (stijl ± 1740), geschonken 1847.
Wierookvat en -scheepje (midden XVIII).
Twee altaarschellen (XVIII d).
Corpus (± 1775).
Gedreven missaalband met twee medaillons (XVIII c).
Twee kandelaars, Lodewijk XVI.
5. De OUD-KATHOLIEKE KERK, ter plaatse van het voormalige HUIS-TE-POORT (of
de ST.-LIDEWIJ-KAPEL), bezit het volgende zilverwerk:
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Monstrans met vergulde zon en gedreven voet (XVIII a), geschonken in 1724.
Vergulde ciborie met drijfwerk (XVIII b).
Verguld zilveren gedreven kelk met émail (± 1600).
Verguld zilveren kelk (1650) door Thomaes Bogaert, en dito (XVIII b).
6. De voormalige Synagoge der NED. ISRAËLIETISCHE GEMEENTE (thans buiten
gebruik) heeft eenige oude voorwerpen in bruikleen afgestaan aan het Israëlietisch
Gesticht voor oude lieden te Rotterdam. Zie aldaar.

f. Gebouwen voor liefdadigheid en onderwijs.
1. Lange Achterweg. Het WEESHUIS DER NED. HERV. GEMEENTE (gesticht in 1605,
tegenwoordig gebouw 1779-1782, later uitgebreid) heeft een fronton, geflankeerd
door twee beelden. Inwendig: corridor met stucwerk (vrouwenfiguur en
weeskinderen). Regentenkamer met goudleêren behang, stuczoldering, schoorsteen
met stucversiering en wapens (1782), regentenstuk (1700) door J. Patijn.
2. Overschiesche Plein. Het PROVENIERSHUIS (1759) heeft een middenbouw met
pilasters en kroonlijst, waarop kuifstuk met stadswapen en schilden. Versierde
deurtravee, Lodewijk XV.
3. Hoogstraat. Het ST. JACOBSGASTHUIS (vermeld in 1286, geheel vernieuwd 1787),
bezit:
Preekstoel met doophek (± 1787), en koperen lezenaar.
Orgel (1775) door H.H. Hess te Gouda.
In een zijzaal, een schilderijtje met afbeelding van het gasthuis in 1785.
4. Nieuwe Haven. In het ST. LIDUINA-GASTHUIS bevindt zich een zerk van de H.
Liduina (± 1433).
5. Lange Nieuwstraat. Het GYMNASIUM (1765, oorspronkelijk gesticht voor
krankzinnigen en gevallen vrouwen, en BLAUW-
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HUIS geheeten, sinds 1897 voor zijn tegenwoordige bestemming ingericht) heeft een

hardsteenen deuromlijsting, waarboven groot stadswapen. Steenen deurkalf, Lodewijk
XV, waarboven wapenschilden. Achtkant houten koepeltorentje.

g. Particuliere gebouwen.
1. Van het voormalige KASTEEL VAN MATHENESSE eerst HUIS TE RIVIERE), gebouwd
XIII B, is sinds 1600 slechts een bouwval over, in 1682 door de stad aangekocht:
vierkant muurblok van reuzenmoppen, waarin sporen van een steenen tongewelf.
Bij deze ruïne zijn in 1909 eenige oudheden, o.a. een donberbus, opgegraven, die
bewaard worden in het Stedelijk Museum. Zie: h.
2. Lange Haven 67. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XIV, met hardsteenen
plint en versierde middentravee. Stoeppalen met hek, Lodewijk XVI.
3. Lange Haven 107. Eenvoudige baksteengevel met versierde deurtravee, overgang
Lodewijk XV-XVI.
4. Lange Haven 65. Dubbel heerenhuis, gebouwd in 1881 door den architect
Giudici (1909 inwendig gerestaureerd en verbouwd door W.C. Metzelaar Jr.), sinds
1908 kantongerecht. Baksteengevel met in bergsteen versierde middentravee,
waarvoor hooge dubbele stoep. Sierpotten op het dak en op de poort naast het huis.
Vrijstaande lantarendragers. Inwendig, geheel in den stijl Lodewijk XVI: corridor
met lambriseering, trappenhuis met stucwerk, gesneden trapleuning, met
gebeeldhouwden lantarenhouder. Beneden, links, een stuczoldering en marmeren
schoorsteen, rechts zoldering, versierd met emblemen en initialen (1804). Gesneden
fries, schoorsteenmantel met relief, witjes en gesneden deuren. Binnenkamer met
versierd plafond door P. Tossa, houten fries, schoorsteen en gesneden deur. In de
achterzaal, versierde zoldering, buffetnis, groenzijden behang, de wanden in vakken
gedeeld door halve zuilen en pilasters, waarop een
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rijk fries rust. Op de bovenverdieping, eenige kamers met fraai papieren behang.
5. Lange Haven 80. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met bergsteenen, geblokte
hoekpilasters en middenrisaliet met gebeeldhouwd fronton en versierde deurtravee.
Gesneden deur.
6. Lange Haven 131. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI. Inwendig: twee
marmeren schoorsteenmantels en eenig stucwerk, Lodewijk XIV.
7. Lange Haven 153. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI, met versierde
deurtravee en gesneden deur.
8. Nieuwstraat 26. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met versierde middentravee.
9. Nieuwstraat 12. Eenvoudige baksteengevel, Lodewijk XVI, met versierde
deuromlijsting.
10. Korte Haven 17. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met bergsteenen middentravee,
waarin gesneden deur en bovenlicht. Stoeppalen.
11. Lange Nieuwstraat 133. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met bergsteenen
deurtravee en gesneden deur. Stoeppalen met ketting. Moderne marquise.
12. Tuinlaan 24. Bergsteenen gevel, Lodewijk XVI, met gebeeldhouwde deurtravee
en stoeppalen. Gesneden deur. Stoephek.
13. Tuinlaan 50. Gepleisterde gevel, Lodewijk XVI, met gesneden houten fronton
en deuromlijsting met bovenlicht. Stoephek.
14. Tuinlaan 58. Baksteengevel, Lodewijk XVI, met bergsteenen hoekpilasters.
Fronton met beeldhouwwerk, versierde deurtravee. Stoephek.
15. Tuinlaan 46. Eenvoudige baksteengevel (± 1830) met versierde deurtravee en
deur.
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Molens.
1. Noordvest 4. NOORDMOLEN, verplaatst en herbouwd in 1803. Steen (1707).
2. Vellenvest 5. DE DRIE KOORNBLOEMEN. Steen (1770).
3. Broersvest. D'EENDRAGT. Steen (1775).
4. Noordvest. DE VRIJHEID. Steen (1785) en beeld.
5. Westvest. DE WALVISCH. Steen (1794).

Détails van buitenarchitectuur.
1. Lange Haven 123. Versierde hardsteenen plint, Lodewijk XV.
2. Lange Nieuwstraat 107. Gesneden deuromlijsting en bovenlicht. Stoeppalen
met hek, Lodewijk XVI.
3. Lange Nieuwstraat 105. Stoeppalen met hek, Lodewijk XVI.
4. Dam 8. Gesneden vensteromlijsting en stoephek, Lodewijk XVI.
5. Dam 4. Stoephek, Lodewijk XVI.
6. Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld, komen voor: Westvest hoek
Brandersteeg (XVIII c), en aan een verminkten molen aan den Buitenhavenweg
(1770).

h. Museum.
Het STEDELIJK MUSEUM in den DOELEN bewaart een aantal plaatselijke oudheden.
Zie ook: e, No. 2 en g, No. 1.

Schipluiden.
De NED. HERV. KERK (XVI a, eene vorige kerk reeds vermeld in 1313) is een
baksteenen gebouw, bestaande uit een schip en een smaller, 3/5 gesloten choor, beide
gedekt door een houten tongewelf. Trekbalken op consoles met wapens.
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Op het dak, een vierkant houten torentje (± 1810). Van den in 1810 gesloopten
westtoren bestaan nog eenige overblijfselen.
De kerk bezit:
Choorhek met paneelwerk en twee wapens (XVII).
Doophek met gewrongen koperen boog, waarin het dorpswapen (XVII d).
Koperen lezenaar (XVII).
Drie banken (XVII, eene van 1662).
Koperen bolkroon (± 1700).
Tien-gebodenbord (XVII d).
Monument van W.H. van Steenbergh († 1788).
Zerk van Otto van Egmondt († 1587) en Agnes Croesing († 1585).
Zerk (XVII b).
Zilveren doopbekken (1783).
Zilveren beker (XVII d), twee borden en een schotel (1783).
Klok, gegoten in 1638 door Michael Burgerhuys.
Huisje met ankers en steen: 1649.
Hekposten (1779) met schildhoudende leeuwen (XVIII a) van het voormalige huis
KENENBURG.

Schoonhoven.
a. Romeinsche oudheden.
Een MUNT van Claudius, gevonden in den tuin van een voormalig klooster, bevindt
zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

b. Versterkingen.
De VEERPOORT (1601) is een baksteenbouw (geverfd), aan de stadszijde met
hardsteenen pilasters en hoofdgestel, waarin twee cartouches met jaartal; aan de
waterzijde bekroond
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door een schildhoudenden leeuw. In den doorgang twee kruisgewelven. De verdieping
boven den doorgang heeft aan de stadszijde twee kruiskozijnen tusschen drie pilasters.

c. Wegen.
Op den Dam bevindt zich midden in de straat een cirkel van keien (oude
gerechtsplaats?).

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS (XVI a?) heeft een vlakken natuursteenen gevel, ± 1775 gewijzigd
en van schuiframen voorzien, en bekroond met balustrade (1600) op boogfries. Bordes
met vier schildhoudende leeuwen. Steil oploopend dak met dakvensters en zeskanten
koepeltoren met door een klein koepeltje onderbroken spits.
Inwendig: in de onderverdieping netgewelven (± 1500). Raadzaal met gesneden
eiken schoorsteen, stoelen, Lodewijk XV en XVI, en portret van Prins Willem III
en lofwerk (XVII d). Bijzaal met schoorsteen, waarin een grisaille: Justitia, in lofwerk
(XVII d). In de Raadkamer: portretten van Jacoba van Beieren (XVII a) en van Prins
Maurits (± 1625), het laatste uit den Doelen afkomstig. In de Burgemeesterskamer,
een charterkast met gesneden wapen, Lodewijk XVI. In de gang: kist in
lambrequin-vorm met gesneden wapens (XVII d?), van onderen beschilderd (XVIII
d), en een geprofileerde opgeklampte deur.
In den toren, een klokkenspel, gegoten in 1775 door Andreas van den Gheyn te
Leuven, en een luiklok (1619).
In het Raadhuis worden bewaard:
Zilveren schuttershalskraag (gezegd van Jacoba van Beieren, maar waarschijnlijk
midden XV), waaraan papegaai en twee schildjes (1539 en 1560).
Zilveren halsketen (Bourgondische vuurslagen) voor den schutterskoning.
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Drie tinnen wijnkannen (± 1500).
Twee met leder bekleede kistjes (XVI) met beslag.
Tooverzak, afkomstig van de in 1597 verbrande heks Marrigje Ariens.
2. De WAAG op den Dam, gebouwd 1617, hersteld 1758, baksteen, met houten stijlen,
waarop door karbeelen gesteunde balken met gesneden schelpversiering, die het aan
drie zijden ver-vooruitspringende groote schilddak dragen. Dubbele deuren met rijk
Renaissance-snijwerk. Aan de voorzijde wordt het overstek nog gesteund door twee
hardsteenen zuilen (1758). In den muur een steen (1758), en tegen het dakschild, aan
de voorzijde, een zonnewijzer.
3. Het voormalig STADSKORENPAKHUIS (thans NUTSGEBOUW) in de Koestraat heeft
een trapgevel (1566, gerestaureerd in 1906 door A. Mulder), van baksteen, met
toepassing van bergsteen voor hoekblokken, omlijsting van ramen en poortje en eene
gebeeldhouwde versiering: cartouche met opschrift, tusschen leeuwenkoppen, wapen
van Schoonhoven, tusschen vrouwenfiguren, en daarboven een schelp.
4. De voormalige DOELEN (thans heerenhuis), aan het Doelenplein, heeft pilasters,
door een krans verbonden wapenschilden en een fronton met St. Joris (XVIII B).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H. Bartholomeus) is een kruiskerk (ter vervanging eener in
1234 vermelde kerk gebouwd ± 1400, inwendig in Dorischen stijl verbouwd 1653)
van baksteen met zandsteenblokken. Zij bestaat uit een ingebouwden westtoren
(benedendeel ± 1400); een driebeukig schip; een dwarspand, een 5/10 gesloten choor
met twee latere driezijdig gesloten zijchoren (± 1450) en met een aangebouwde kapel
tegen den noordkant en een kerkekamer (op toegangspoort: 1566) tegen den zuidkant.
In den oostmuur van het
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choor, een ingangspoortje met fronton (1650). Schip en zijbeuken gescheiden door
twee zware pijlers en twee zuilen daartusschen (1653, blijkens jaartal op de bogen).
Choor en zijchoren gescheiden door (sterk hellende) zuilen; boven de scheibogen
een triforium. Schip en choor gedekt door houten tongewelven, waarin dat van het
dwarspand snijdt. Zijbeuken recht afgedekt. In de kapel een steenen kruisgewelf op
draagkopjes. De sterk hellende toren heeft drie geledingen. In de onderste (± 1400)
een rijk geprofileerde ingang; de tweede (± 1500) bekroond door een balustrade; de
derde (1659) versierd door cartouches, heeft een vierkante spits met peer (1747).
Inwendig: een kruisgewelf. De kerk bezit:
Een tot heerenbank ingericht (XVII d) rijkgesneden oksaal (± 1566).
Preekstoel, Lodewijk XVI.
Doophek met bogen (± 1625).
Klein orgel met fragmenten van snijwerk (XVII a).
Tekst- en Tien-gebodenborden van 1607, 1613, 1614 en XVII.
Een cartouche (1657) en een bord (1658), ter herinnering aan een dakvernieuwing.
Grafmonument van Gerard Jan Vos (1783).
Twee laat-gothische zerken.
Zerk van Olivier van Noort (1627) en talrijke zerken (XVII en 1756).
Twee klokken: de eene in 1416 gegoten door ‘magister Georgius’, de andere in
1586 door Thomas Both.
2. De OUD-KATHOLIEKE BARTHOLOMEUSKERK, modern gebouw, bezit:
Tabernakel van parelmoer en zilver (XVII d).
Houten expositietroon.
Drie heiligenbeelden (XVIII d), afkomstig uit Rotterdam.
Gedreven, verguld zilveren ciborie (1677?) door Jan Moermans.
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Dito kelk (XVII d).
Zes koperen kandelaars (± 1750).
Vesperkap met borduurwerk (XVI d), afkomstig uit Oudewater.

f. Gebouw van liefdadigheid.
Het WEESHUIS (modern gebouw) bezit:
Kast met geschilderde wapens (XVII d).
Glazen kast, Lodewijk XV.
Schilderij: het Nijmeegsch raadsel (XVII A).

g. Particuliere gebouwen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Haven 82. Verminkte topgevel met rijke ankers. Steen met opschrift en 1568.
Lopikerstraat 13. Trapgevel met banden. Steen (1571). Ankers.
Lopikerstraat 31. Smidse met houten onderpui (XVII b). Gevel gecement.
Lopikerstraat 37, hoek Langestraat. Gevel met korfbogen en metselmozaiek.
Steen (1642).
Koestraat 86. Topgevel met vlechtingen (XVII A).
Koestraat 92. Dergelijke gevel (XVII A). Ankers.
Koestraat 116. Gevel met togen en ankers (midden XVII).
Achtertol bij de Veerstraat. Pakhuisgevel (gecement). Uitgebouwde traptoren.
Poortje met fronton, en jaartal 1648 in het hoofdgestel.
Koestraat 112. Tuitgevel, Lodewijk XIV, met fronton (1717).
Koestraat 109. Gevel Lodewijk XV, gootlijst en deurkozijn op consoles,
versierde deurtravee (XVIII b).
Koestraat 130. Dergelijke gevel (XVIII b). Deur.
Haven 73. Gevel met fronton, Lodewijk XV.
Koestraat 68. Tuitgevel (1776).
Verschillende eenvoudige gevels (XVII en XVIII).
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Détails van buitenarchitectuur.
1. Koestraat 48. Fragment van een tuitgevel met waaiervormig gemetselde
toogvelden (XVII b). Ankers.
2. Koestraat 134. HEERENLOGEMENT. Ingang, deurkozijn, verbonden aan
zijvensters, bovenstuk met naam tusschen voluten, en gedekt door driehoekig
fronton met: 1650.
3. Lopikerstraat 22. Stoeppalen (XVII B). Ankers
4. Kortedam 9. Houten kop, op een draagsteen (XVII d).
5. Haven 29. Deur, Lodewijk XIV (XVIII b).
6. Haven 19. Hardsteenen vensterdorpels, deur en stoephek, Lodewijk XV (XVIII
b).
7. Koestraat 114. Versierde deuromlijsting (XVIII d).
8. Voorhaven 7. Kroonlijst met caissons en snijwerk. Bovenlicht (XVIII B).
Inwendig: twee eenvoudige deuren, Lodewijk XIV.
9. Gevelsteenen, behalve de reeds vermelde: Lopikerstraat 47 (1589), Lopikerstraat
34 (1597), Haven 16 (XVII b, 1637?), Koestraat 108 (1643), Koestraat 107
(twee steenen, 1646), Koestraat 126 (twee steenen, een met opschrift in gothische
letters, en een 1654), Koestraat 89 (XVII c).
10. Ankers, behave de reeds vermelde, o.a.: Kortedam 8, Haven 51, Koestraat 116,
Kerkstraat 6, Carmelietenstraat 9 en 11, 148 en 149, Lange Wegstraat 31.

Schoonrewoerd.
De NED. HERV. KERK (1701) bestaat uit een onbelangrijk schip met choor en een
baksteenen toren (XIII) van drie geledingen, waarvan de onderste tufsteenen banden
heeft, en de beide bovenste lisenen en rondboogfriezen. De kerk bezit:
Preekstoel (± 1650).
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Koperen doopbekkenhouder, doopboog en twee lezenaars (± 1700).
Twee koperen kroontjes (± 1700).
Klok, gegoten in 1759 door Pieter Seest te Amsterdam.
In het koffiehuis (Nr. 46), een schoorsteenstuk van paarse tegels (XVIII d).

Sliedrecht.
De NED. HERV. KERK (XVIII c) heeft een aan den oosten den westkant driezijdig
gesloten schip met een noordelijken aanbouw, en een later aangebouwde kerkekamer.
Steenen met het waterpeil in 1755 en 1763. Zij bezit:
Preekstoel met twee houten lezenaars, orgelkast en psalmborden (alles XVIII c).
Klok, gegoten in 1604 door Henricus Meurs.
Het huis D 94 heeft een lagen trapgevel (XVII) met figuren van roode baksteen; B
492 een dessus-de-porte met vijzel (midden XVIII); D 329 een fragment van
metselmozaiek (XVII).
Het huis B 240 is een typische dijkwoning met afloopend rieten dak en eene alleen
binnendijks gevormde benedenverdieping. Ankers.

Sommelsdijk.
Bij Dirksland een hardsteenen grenspaal (1712) met twee dorpswapens.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het RAADHUIS bevat:
Houten zoldering, Lodewijk XIV, afkomstig uit het Weeshuis.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

364
Eenige stoelen (XVIII).
Eenige koperen kandelaars (± 1800).
Kist met geschilderd wapen en ijzeren sluitwerk (1585).
Gevelsteen (1598) uit een veerhuisje aan den dijk.
2. DOELEN (1768). Hardsteenen gevelversiering met helm, schild, guirlandes en
wapenschilden, gebeeldhouwd bovenlicht met jaartal: 1766. Inwendig:
Twee kolommen met tegels (XVIII c).
Twee steenen (XVII) met opschriften, betreffende de Rederijkerskamer.
Spiegel met wapen (XVIII d).
Zilveren schuttershalskraag (XVI a), gedeeltelijk verguld en geëmailleerd. Hieraan
schildjes o.a. van 1652, en een verguld zilveren gaai (XVI A).
Blauwzijden vaandel (1766) met oranjetakken enz.

e. Kerkelijke Gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H. Maagd), gesticht 1464, voltooid 1499, deels afgebrand
1632 en wederom 1799, herbouwd 1809, is een baksteenbouw, bestaande uit een
schip, een dwarspand, waarvan de zuidarm smaller is dan de noordarm, en eenen
westtoren. Het schip had waarschijnlijk oorspronkelijk zijbeuken, die er later mee
vereenigd zijn. Van het afgebroken choor zijn nog stukken van den noordmuur en
van de sluiting over. Aan de zuidzijde, een poortje, aan de noordzijde een portaal
met Lodewijk XVI-poort (door E. van Bosheyden) en met twee lantarenijzers. Steen:
1499. In den baksteenen toren (1632-1635, bovendeel verbouwd 1817), waartegen
een cachot en een kerkekamer (XIX) aangebouwd zijn, aanzetten van een kruisgewelf.
Op het kerkhof, toegangspoort (1782) tot den grafkelder der Van Aerssen's. De
kerk bezit:
Preekstoel (XVIII d) met lezenaar en doopbekkenhouder (XVIII).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

365
Voorlezersstandaard (midden XVII).
Orgel met balustrade (1821).
Memorietafel betreffende stichting enz. der kerk.
Zilveren doopbekken, gegraveerd door Martinus van Stapele, met gegoten rand
(1774).
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVII a) en twee idem (1669).
Klok (1817), gegoten door Petit en Fritsen; kleine klok (1817).
2. Voor de R.K. KERK zie: Middelharnis.

f. Gebouwen van liefdadigheid.
1. Het voormalige GASTHUIS (1604, thans particuliere woning) heeft een verminkten,
breeden, baksteenen trapgevel met waterlijsten, sporen van oude ontlastingsbogen
en kruiskozijnen met luiken en oude beglazing. Cartouche met opschrift en jaartal.
2. Het WEESHUIS (modern) draagt een steen met tijdvers (1772), afkomstig van het
oude Weeshuis. Inwendig: een memoriebord voor den stichter en een deurbel (1737).
3. DIACONIEHUIS der Ned. Herv. gemeente. Steen (1799).
4. ARMENHUISJES (weleer: FUNDATIE VAN JACOB BANE, thans van de Diaconie).
Steen (1771).

g. Particuliere woningen.
1. Voorstraat 17. Dubbele gevel: a. topgevel (± 1625) naar Dordtsch type, met ankers;
b. tuitgevel met driehoekig fronton, waarin 1729.
2. Voorstraat 58. Trapgevel met waterlijsten en toppilaster (XVII A). Inwendig:
bedstede met gesneden stijlen en rand (XVII A).
3. A 71, Dergelijke bedsteden (XVII A).
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4. Dubbele ring 170-171. Tuitgevel (XVII a) met draagkopje. Ankers.
5. Dubbele ring 272. Breede trapgevel (XVII a). Toppilaster met bal
6. 167. Trapgevel (XVII a) met bloemanker.
7. 169. Trapgevel (XVII a).
8. A 538-539. Tuitgevel (XVII a). Korfbogen, ankers.
9. 56, 58, 62-66. Trapgevels (XVII) met toppilasters.
10. Oranjeboomstraat A 83. Tuitgevel met rollaag en fronton. Steen (1701).
11. 272. Tuitgevel (XVIII A).
12. 11. Tuitgevel (XVIII b).
13. 356. Pakhuisgevel. Bovenlicht, waarin: 1744.

Détails.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dubbele ring A 111. Puibalk (1625) met opschrift.
92. Kopje in den top. Drie ankertjes (XVII b).
A 286. Deurkalf (XVII B).
6. Stoeppalen, Lodewijk XVI.
Voorstraat 16. Gevelsteen: metselaarsgerei en jaartal 1683.
Ankers (meest XVII) vindt men aan de huizen; 275, 2, 6, 271, 258, 259 (± 1700),
53, 175 (XVII a), 173, 77, 78, A 26 en A 30.

Aan den weg naar Dirksland:
Stoeppaal (midden XVII).
Hekposten (1805) der hoeve DE HALVE MAEN.
Hekposten (XVII d) van de hofstede BOOMVLIET.
In het bezit van den heer J. Buth is een gegraveerde avondmaalbeker (XVII c) en in
dat van den heer A.J. de Graaff een dergelijke beker, waarin drie scheepjes gegraveerd
zijn.
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Spijkenisse.
De thans NED. HERV. KERK (XVI a, gerestaureerd 1905), vóór de Hervorming ingelijfd
bij het kapittel van Geervliet, is een baksteenen kruiskerk met een 5/10 gesloten
choor, smaller dan het schip, en een jonger dwarspand en westtoren. Twee gothische
poortjes. In den westmuur een steen (1521). Late welving, waarboven de schinkels
van het vroegere houten tongewelf nog over zijn. De kerk bezit:
Preekstoel (midden XVII).
Koperen lezenaar (XVIII b).
Doophek (XVII d) en twee koperen doopbogen (XVIII b).
Heerenbank (midden XVII) met later bovenstuk (XVII d).
Zerken (van 1576, 1605, 1606, 1610, XVII, 1626, 1636, 1638).
Klok, gegoten in 1481 door Steven Butendiic, en oud uurwerk.
Het huis No. 13 heeft een toppilaster en vlechtingen van roode en gele baksteen (XVII
A), No. 196 een steen (1616) en ankers, No. 227 ankers.

Stad-aan-'t-Haringvliet.
De thans NED. HERV. KERK is gebouwd XVI a, grootendeels afgebrand in 1898 en
toen op de oude muren herbouwd. Toren modern. Memoriesteen (1828) tegen het
choor. De kerk bezit:
Koperen doopbekkenhouder (XVII).
Twee dito kroontjes (XVIII).
Zerken (XVII en later).
Twee zilveren bekers (1733), dito kan, schotel en twee borden.
Het huis A 107 heeft een gesneden deurkalf (1678) en,
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inwendig, een schouw en een gesneden bedstede met kast.
Ankers hebben de huizen: B 41 (XVII), B 49 (XVII) en A 92 (1735).
Bij de boerderij MELKLUST, hekposten met: 1775.
MOLEN met stichtingssteen (1746).
Oude MEESTOOF.

Stellendam.
De NED. HERV. KERK (1819) heeft in den buitenmuur een stichtingssteen. Het torentje
is afkomstig van een hofstede in Ouddorp. Zij bezit:
Koperen lezenaar (XIX a).
Koperen kroon (XVII d).
Heerenbank (XIX a).
Klok, gegoten in 1783 door Gerrit Bakker te Rotterdam.
In de consistoriekamer, een crayon-portret (XVIII d).
Boerderij KOORNLUST met hek (1790).
MOLEN (1821).

Stolwijk.
Benedenheul.
Boerderij met korfbogen en een anker (XVII b).

Stolwijk.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1869 na het afbranden der vorige, heeft nog den
ouden toren (1501, gedeeltelijk verbrand 1547?, ingestort 1717 en daarna hersteld,
wederom hersteld 1869 en 1904, toen ook geverfd). Deze is van baksteen, met
zandsteenen banden en hoekblokken, en heeft een geprofileerde deuromlijsting,
waarin een steen met: 1501.
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Inwendig: steenen gewelf, welks ribben tot den grond toe doorloopen. De kerk bezit:
Drie gegraveerde zilveren bekers (1696) en een dito (XVII d).
Twee dito schotels (1703) en dito broodschaal (1706).
Avondmaalslaken en servetten van damast.
In 1868 werd in het choor een muurschildering ontdekt, waarvan een afbeelding
in het Stedelijk museum te Gouda (catalogus Nr. 276) bewaard wordt.
SMIDSE met houten deurkalf (1671).
Het huis A 99 heeft metselmozaiek (XVII A); A 100 een anker (XVII); A 109
blindbogen (XVII A).

Stompwijk.
Leidschendam.
De NED. HERV. KERK, herbouwd na den brand van 1697, is een achtkante koepelkerk
van baksteen, met leien dak (± 1865 verlaagd) en uitgebouwden achtkanten traptoren.
De gevels hebben elk een fronton. Op den koepel een open achtkant torentje met
spits en windvaan: staande leeuw met schild. De kerk bezit:
Preekstoel (± 1700).
Heerenbank (1697) met vier gesmeed ijzeren knoppen.
Orgel (1845).
Klok, gegoten in 1685 door Claudy Fremy te Amsterdam.

Stompwijk.
De R.K. KERK (H. Laurentius), een modern gebouw, bezit:
Zilveren middenstuk van een tabernakel, drijfwerk (XVIII c).
Twee zilveren altaarsiersels (krullen), Lodewijk XVI.
Zilveren monstrans met vergulde zon (XVIII d).
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Gedreven zilveren kelk (± 1700).
Canonbordjes met drijfwerk, Lodewijk XV.
Wit marmeren wijwaterbakjes, Lodewijk XV, door A. Schoemaker (?).
Vier kandelaars (XVIII B) en vier (midden XVIII).
Twee sierpotten.
Tien portretten van pastoors (XVII en XVIII).

Streefkerk.
De thans NED. HERV. KERK (XV?, gedeeltelijk verbouwd XVI c, uitgebrand in 1914)
is een baksteenbouw, bestaande uit een ingebouwden toren (XV b); een schip, een
dwarspand en een choor met bijchoor, deze beide driezijdig gesloten en onderling
gescheiden door twee zware zuilen. Laag, segmentvormig tongewelf. De toren bestaat
uit vier geledingen, waarvan de bovenste (XVII) bekroond wordt door een balustrade
om houten achtkant met koepeltje. In den toren een kruisgewelf. In den buitenmuur
van het choor een steen: waterpeil in 1775. De kerk bezat vóór den brand:
Preekstoel met rijkversierd klankbord (1655); koperen leuning en
doopbekkenhouder, Lodewijk XV.
Doophek (1678) met koperen boog (± 1750) en twee gedraaide koperen kandelaars
(XVIII a).
Gesneden heerenbank (XVII d) om een pilaar.
Polderbank (1668).
Drie koperen kronen (1656 en ± 1700).
Verschillende blakers.
Zerken van 1656, 1664 en 1704.
Geschilderde spreuk op den torenboog (XVIII B).
Klok, gegoten in 1638 door Wouter Both en Eppe van der Arck te Utrecht.
Het huis C 13 heeft vlechtingen, toppilaster op kopje en
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ankers (XVIIA); C 18; topgevel met voluten (XVIII b); C 28 ankers (XVII).
Aan den dijk naar Groot-Ammers, een aantal boerderijen (XVII), sommige met
metselmozaiek boven de vensters.

Strijen.
Strijen.
De NED. HERV. KERK (H. Lambertus?) is XVI a, blijkens steen met: 1511. Reeds in
de VII eeuw wordt hier een kapel, en in 992 eene kerk vermeld. De kerk bestaat uit
eenen westtoren; schip met aanbouw (XVIII d) aan de zuidzijde en grooten aanbouw
aan de noordzijde, beide ervan gescheiden door zuilen, verbonden door lijstwerk, en
een 5/10 gesloten choor. Aan den noorwesthoek, fragment van een aangebouwde
kapel. Geprofileerd gothisch poortje. De ramen zijn in 1849 vernieuwd. Houten
tongewelven (vroeger beschilderd) met koppen op de kraagsteenen. De overhellende
toren (XVI a, hersteld 1783) is gedeeltelijk gepleisterd. De kerk bezit:
Bank en doophek (XVII d).
Orgel (1839).
Zes koperen kronen (XVII d).
Twee gothische zerken (XV a en XVI a), en verschillende zerken (XVII, o.a. van
1616, 1664 en 1669).
Zilveren doopbekken (1820).
Vier zilveren bekers (XVII).
Klok (1494) met gothisch randschrift.
Het huis A 23 heeft een topgevel (XVII a) met top, versierde draagsteen en anker.
Lelieankers. Zijgevel met ingemetseld draagsteentje en ankers.
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Gevelsteenen aan de volgende huizen: A 14 (1551), A 20 (1575), A 26 (1764).
Ankers: A 14, A 61, A 94 (1606), A 138, A 191, A 208.

Strijensas.
In den gevel van het huis F 26, een gevelsteen met vers en 1707.
F 31. Steentje (XVII d) met opschrift.

Ter-Aar.
Aardam.
De NED. HERV. KERK (H. Maria en H. Adrianus Martelaar), gebouwd ± 1568, geheel
vernieuwd in 1843, bestaat uit een schip met driezijdige choorsluiting en dergelijke
sluiting aan de westzijde. Houten tongewelf. Zij bezit:
Twee psalmborden met lofwerk (XVIII d).
Drie koperen kronen (XVIII a).
Zilveren blad en zilveren schaal, vierkant, met rijkgedreven rand (XVII B).
Twee zilveren bekers (XVII).
Klok (1716), gegoten door Jan Albert [de Grave].

Langeraar.
De R.K. KERK (H. Adrianus Martelaar) bezit:
Dertien gesneden apostelbeelden (XVIII), waarschijnlijk door Willem Hendrik
van de Wall, te Utrecht.
Houten beelden van de HH. Maria en Adrianus (± 1750).
Zilveren monstrans (1617).

Valkenburg.
Hier opgedolven ROMEINSCHE MUNTEN worden in het R.K. gymnasium te Katwijk
bewaard, Romeinsche scherven
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in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Verder is hier gevonden een steenen
vloer van grauwakken en cement.
Op den weg naar Haagsche Schouw, een hardsteenen GRENSPAAL (XVII d) met
wapen van Wassenaar.
De thans NED. HERV. KERK, gebouwd op een terp, is belangrijk verbouwd in 1844.
Reeds in 866 wordt een kerk vermeld, waaraan in 1241 een commanderij der Balije
van Utrecht werd verbonden; in 1378 tot kapel verlaagd, doch in 1424 weder tot
parochiekerk verheven. Twee recht gesloten en vlak afgedekte schepen, het zuidelijke
door schuine muren verbonden met den toren, het noordelijke vermoedelijk uit 1844.
De travee aan de torenzijde heeft nog het oude spitsboogvormige houten gewelf (XVI
a). Ingang met deur, Lodewijk XIV. De toren vervangt een in 1665 afgebranden
romaanschen toren en bestaat uit een steenen voet, waarop een vierkant houten
torentje met open koepel en vierkante spits. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII d).
Koperen arm (± 1700) voor het doopbekken.
De klok is verkocht naar Delft.
Aan de herberg HET WAPEN VAN VALKENBURG, ankers (XVII).
Hiertegenover een SMIDSE: rechts een gewijzigde trapgevel, met 1638 onder den
top; links een rechte kroonlijst.
In een huisje aan den weg naar Leiden, een deur, Lodewijk XV.
De boerderij SONNEVELT, ter plaatse van het vroeger slot van dien naam, bevat
een tegeltableau (XVIII B): gezicht bij Leiden.
Ter plaatse van het vroegere slot TORENVLIET, een boerderij, waarin een aldaar
gevonden steen met wapen (1622) gemetseld is.
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Vianen.
b. Verdedigingswerken.
Van den ouden STADSMUUR zijn nog fragmenten over.
1. LEKPOORT. Baksteenen poortgebouw (± 1450, gerestaureerd), met, aan de
waterzijde, uitgekraagde, achtkante hoektorentjes. Schilddak met dakvensters en
wijzerklok, en bekroond door open torentje met klok en spits. In den oostmuur opgang
naar den (verdwenen) wal en naar den toren. In den doorgang, gleuven voor een
valdeur, en een gemetseld tongewelf.
Hierbij een VOORPOORT (XVII A).
2. Ter plaatse der voormalige poort naar Leksmond, tegen den muur, een steen
met wapen van Louise Christina van Solms-Braunfels (1658).

c. Pompen.
1. Korte Dijk, Steenen pomp (1648), versierd met beeldwerk, en aan de achterzijde
met snijwerk in hout.
2. De pomp (1662), die vroeger op de Voorstraat stond, is verplaatst naar den tuin
van het Rijksmuseum te Amsterdam.

d. Burgerlijke gebouwen.
1. Lange Dijk. De SECRETARIE DER VIJF-HEERENLANDEN, een modern gebouw, bevat:
Twee geslepen glazen bekers (XVII d en XVIII A).
Zilveren tuimelbeker met dobbelsteen in den voet (± 1750).
Drinkalbum, begonnen 1775
2. Grootestraat. Het RAADHUIS (XV B) heeft een natuursteenen voorgevel met
kruiskozijnen (op de eerste verdieping vervangen door latere ramen), waarboven
spitsboogvelden met verminkt maaswerk. Geprofileerde deurboog met kalf en
bovenlicht (XVIII A) en wapens in den boogtrommel.
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Geveltop gewijzigd (XVIII). Zijgevel van baksteen met achtkanten traptoren, waarin
een poortje. Van achteren trapgevel, door een ouden muur met spitsboogvensters
verbonden met de erachter liggende kapel (zie: e, Nr. 2). Inwendig: standvinken met
versierde karbeelen. Oude cachotten op den zolder. Het gebouw bevat:
Een aantal matrijzen (XVII?) voor gezegeld papier, met omschrift.
Zilveren beker (1770).
Een aantal portretten: drie (± 1644) door J. Nason, en acht, voorstellende leden
van het geslacht Brederode, voorts een ruiterstuk: Reinoud III, toegeschreven aan
Vroom, hersteld door Hesterman, en een schilderij, Begroeting der vloot vóór Vianen,
door Vroom.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (Maria Hemelvaart) dagteekent uit XV (in 1345 wordt een
parochiekerk vermeld). De oorspronkelijke kerk was zeer laag, blijkens een galmgat
in de derde geleding van den toren. Het tegenwoordig gebouw is van baksteen en
bestaat uit een schip van drie even hooge en breede beuken, met bij den toren
aansluitende verlenging, een dwarspand, een choor met twee zijchoren, alle drie 5/10
gesloten, en eenen westtoren. Aanbouwen: aan de noordzijde van het schip, een
portaal met gothischen trapgevel en steenen kruisgewelf; tegen den oostwand van
den noordelijken dwarsarm, een stovenhok. Elk der zijbeuktraveeën heeft een
topgevel, door dwars zadeldak verbonden aan het zadeldak van den middenbeuk.
Het dak werd hersteld in 1727. Inwendig: bundelpijlers en houten tongewelf, in het
middenschip, doorsneden door dwarse tonwelven der zijbeuken. In den choormuur
een kastje (XVI A) tot berging der kelken. Het zuidelijk zijchoor (thans
consistoriekamer) heeft een vlakke zoldering; in het noordelijk zijchoor (1828
gerestaureerd door D.J.
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Toomkins), houten sluitsteenversiering met wapen van Brederode. Van den nagenoeg
vrijstaanden toren zijn de drie onderste geledingen XIII, de beide bovenste XV
(hersteld 1904). Lage achtkante spits. De kerk bezit:
Steenen altaar (XVI A) zwaar beschadigd, met reliefs en sporen van beschildering.
Twee choorhekken met pilasters en paneelwerk (op het eene: 1542).
Gesneden hek tusschen hoofd- en noorderzijchoor, Renaissance (XVI c).
Fragment van een choorbank (XV) onder het laatstgenoemde hek.
Preekstoel (XVII c) op voet (XVII a?)
Koperen lezenaar op arm (XVII).
Regeeringsbank met rijk fries, waarin wapen van Brederode en: 1624; twee
bijbehoorende deuren en schotwerk rondom kolommen.
Beschot (± 1624).
Orgel (1803).
Fragment van een beeldgroep.
Marmeren katafalk (XVI c) van Reynout van Brederode († 1556) en Philippote
van der Marck, onder beschilderde houten overhuiving (XVII).
Zerk met wapen van den drossaard Jacques de l'Homme en diens vrouw; zerk met
leeuw (± 1550); zerken van 1592, 1643 enz.
Zilverwerk: twee offerschalen, twee borden, twee bekers en een schotel (alles
1823). Twee bekers (1772), afkomstig van de Waalsche kerk te Vianen.
Drie klokken, twee in 1593 gegoten door Thomas Both, eene in 1758 door Pieter
Seest te Amsterdam.
2. KAPEL, (achter het Raadhuis, zie d, Nr. 2). Baksteenen gebouwtje (XV) met
driezijdige sluiting.
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3. De R.K. KERK (1879) bezit eenige koperen kandelaars (XVIII) en een zilveren
corpus (XVII d?) van een crucifix.

g. Particuliere gebouwen.
Van het voormalige SLOT BATENSTEIN (XIV d, verbrand midden XVIII) zijn nog
over: de inrijpoort, de ommuurde HOFPOORT (XVII d), waarin twee steenen met
aanwijzing van het waterpeil (1741), en twee paar hekposten (XVII d).
TRAPGEVELS (± 1625) met toppilaster op draagsteentje en korf bogen:
1. Korte Dijk 547. Ontlastingsboog met blokken, versierd met kop en
diamantkoppen. Gevelsteen, ankers.
2. Lange Dijk 128. Band en metselmozaiek, sterk beschadigd. Ankers.
3. Voorstraat 154. Ankers.
4. Voorstraat 172. Over de gevelbreedte een geprofileerde balk als bovendorpel
der ramen. Ankers, stoeppaal.
5. Voorstraat 176. Jaartal 1620. Bouwvallig. Ankers.
6. Eenvoudige trapgevels (XVII): Nr. 514 (ankers), Nr. 550 (± 1650) en Veerweg
389.
7. Zijgevel met trappen: A 224 (± 1600). Draagsteen met kop onder den
uitgebouwden schoorsteen. In den voorgevel een deur (± 1775). Ook Nrs. 228 en
588.
8. Voorstraat 161. Trapgevel (XVII d), overgang naar Lodewijk XIV;
vleugelstukken langs bovenste trappen.
9. Voorstraat 155. Trapgevel (± 1700) alsvoren. Een trap waarop drie ballen,
vleugelstukken waarin twee ankers. In den top een opening in vierpasvorm.
11. Voorstraat 156 (thans KANTONGERECHT). Pilasters en groot fronton (XVII c),
het fronton vernieuwd ± 1770. Deur en stoeppalen (1807).

Détails van buitenarchitectuur.
1. Nr. 159. Fragment van toppilaster. Ankers.
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2. Nr. 416. Fragment van korf bogen. Ankers.
3. Voorstraat 444. Vijf ankers, afkomstig van een ± 1906 afgebroken huis (1563).
Bovenlicht (XVII d).
4. Nr. 558. Stalpoort (XVII d) met twee zijpilasters.
5. IJzeren stoephekken: Voorstraat 171, 417, 433, 444 en 450.
6. Gevelsteenen: Langestraat A 76 (1616, ankers), Voorstraat 138 (± 1700) en in
een achterstraat (1835).
7. Ankers, voor zoover nog met vermeld: A 339 (XVII a), Lange Dijk 118 (1642),
A 23-24 (1662), Groote straat 140, Nr. 417 (XVIII), Nr. 169, Nr. 200, Veerweg 393
en 392, Nr. 524 en 551.
Aan den straatweg naar Gorinchem (kilometerpaal 132), beeldgroep (XVII B),
afkomstig van een verdwenen buitenplaats.
Fontein van het verdwenen lustslot Ameliastein, 1567.

Vierpolders.
De NED. HERV. KERK (± 1840) bezit:
Koperen lezenaar (1791).
Koperen zandlooperhouder (± 1700), ingericht voor doopbekken.
Zilveren beslag van een bijbel (1791).
Twee gebrandschilderde vensters (± 1721, in 1907 gerestaureerd door J.L.
Schouten).

Vlaardingen.
d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. RAADHUIS (1650, gerestaureerd in 1912). Natuursteenen gevel met fronton. Hooge
stoep, leidend naar ingangspoort,
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bekroond door een fronton met stadswapen en met Justitiabeeld op den top. Op het
dak, een vierkant, open koepeltorentje. Inwendig: in den kelder, cachotten. In de
Raadzaal, een schoorsteen met stucwerk (XVIII c), kast met snijwerk (1761), spiegel
(midden XVIII), koperen bodeteeken der Visscherij (XVIII). In de gang een aantal
Rederijkers-blazoenen (XVI), een gegraveerd zilveren gildeschild, leeuw met
stadswapen (1657). Op den zolder, een galg, brandijzers en ketel, een steen met vers
(XVII A) en een bouwfragment (architraaf met fronton). In den toren, een klok,
gegoten in 1650 door Cornelis Jz. Ouderogge te Rotterdam.
2. WAAG. Overblijfselen van den tufsteenen muur, met twee beeren, der oude, aan
Johannes den Dooper gewijde parochiekerk (XIII), in 1566 tot Waag ingericht.
Ingangspoort (XVII a?).
3. VISCHMARKT (1778). Eenvoudige hal, waarvan het voorste deel open is, en het
achterste het administratiegebouw bevat. Vierkant torentje met peervormige bekroning
en windvaan: haring. Stichtingssteen in den muur.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1582 ter plaatse van eene in 1574 afgebrande
(zie d, Nr. 2), en vergroot in 1643, 1665 en 1744; inwendig verbouwd in 1865.
Baksteenbouw (onder rood, boven geel). Driebeukig schip met choorvormigen
uitbouw bij het middenschip, en toren (± 1744). De zuiderbeuk is van 1643, de
noorderbeuk van 1665. De zijbeuken zijn oostwaarts gesloten met schuine wanden
en in 1744 (jaartal in den muur) westwaarts verlengd, naar den nieuwen toren, toen
opgericht volgens ontwerp van D. van Stolk te Rotterdam. Een overhoeksche beer
wijst nog den ouden toestand aan. Drie zadeldaken over schip en zijbeuken en,
inwendig, late tongewelven. De kerk bezit:
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Preekstoel (XVIII A).
Predikantslezenaar (1778); koperen voorlezers-adelaar (XVIIIa, geverfd).
Orgel met balustrade en snijwerk, Lodewijk XV, door Abraham Meere te Utrecht.
In 1812 overgebracht uit de St. Bavo te Gent.
Grafmonument van Mr. Pieter Reael († 1701).
Zerken (overdekt).
Twee beschilderde gildeborden: een (1612, hersteld 1742 en ± 1900) van de
timmerlieden, en een (1613, hersteld 1726 en ± 1900) van de kuipers.
Gegraveerd zilveren doopbekken (1658).
Vier dito bekers (XVII c).
Drie dito broodschotels (twee 1688, een 1696) en een ovalen schotel (XVII c).
Twee klokken, eene gegoten in 1570 door Heindrick von Trier, en eene
(beschadigd) in 1596 door Willem Wegenwaert te Deventer.
2. De R.K. KERK aan de Hoogstraat, bezit:
Zilveren blaadje (1697).
Zilveren lezenaar (midden XVIII).

f. Gebouwen van liefdadigheid.
POORT van het voormalige WEESHUIS aan de Markt. Steen met vers (± 1600).

g. Particuliere gebouwen.
1. Korte Dijk 100 en 122. Topgevels (XVII A) met korfbogen en metselmozaiek.
Ankers.
2. Smalle Havenstraat 8. Verminkte trapgevel (XVII A). Gesneden balk onder de
eerste verdieping.
3. West Havenplaats 22. Topgevel (XVII b), geverfd. Ankers. Bovenlicht (XVIII c).
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4. West Havenkade 10. Pakhuisgevel met gekoppelde deur en raamkozijnen. Ankers
(1646).
5. Vleersteeg 35. Trapgevel met gekoppelde deur en raamkozijn. Steen: 1665. Ankers.
6. West Havenkade 24. (thans Postkantoor). Versierde deurtravee, bovenlicht en
kroonlijst (XVIII b). Inwendig: koepelkamer, Lodewijk XV, met stuczoldering en
overblijfsels van buffetkastjes. Voorkamer met geschilderde zoldering (XVIII b),
gemerkt: G. Sanders 1750.
7. West Havenstraat 16. Stoephek en steenen borstwering, Lodewijk XV (± 1750).
In de vestibule een portiek met snijwerk en klok.
8. Markt. Poortje met steen, waarin een vers en 1713 (later gewijzigd tot 1724).
9. Gevelsteen: Hoogstraat D 126 (± 1600).
10. Gesneden en geschilderde houten uithangborden: Pad 10 (1775) en Havenstraat
69 (XIX A).
11. Een zandsteenen leeuw met schild (afkomstig van het XIX b gesloopte HOF VAN
VLAARDINGEN?) wordt bij de Gemeentewerken bewaard.

Vlaardingerambacht.
Aan den weg naar Ketel, over D 128, een gevelsteen (± 1650).
Op een boerenplaats aan den weg naar Schipluiden, ter plaatse van het voormalige
huis HOLY: gemetselde hekposten, bekroond door versierde zandsteenen blokken en
met een ijzeren hek met wapen en: 1735. In den muur der boerderij, een steen met
twee wapens (XVIII b).
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Vlist.
In het RAADHUIS (boerenwoning), een gevelsteen met 1586.
Het huis Nr. 39 heeft een zijgevel met korfbogen, waarin driepasvulling (rood en
geel). Ankers (midden XVII).
Nr. 41. Ankers (midden XVII).
Nr. 61. Gesneden deurkalf (1660). Initialen in de kozijnen. Bewerkte slotplaat.
Nr. 66. Zijgevel met vlechting van roode en gele baksteen. Ankers (midden XVII).
Nr. 67. Gekoppelde korfbogen met metselmozaiek alsvoren. Deurkalf (1640 of
1649).
Nr. 68. Deurkalf (1661). Deuromlijsting met tot in het kalf doorloopenden boog.

Voorburg.
Op het buiten ARENTSBURG aan den Delftschen Vliet (het vroegere Forum Hadriani?)
hebben opgravingen in 1826-1833, en vooral sinds ± 1900, talrijke ROMEINSCHE
OUDHEDEN aan het licht gebracht: munten van Nero tot Constantinus II,
bouwfragmenten, aardewerk, glaswerk, bronzen beeldjes, wapenen,
kleedingfragmenten, enz., alles bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Ook middeleeuwsche munten (XIII en XIV) zijn hier gevonden.
In het RAADHUIS, een vaandel (± 1788).
De NED. HERV. KERK (H. Martinus) is een baksteenbouw met zandsteenen banden
in het choor. Driebeukig schip (XVI a) met dwarspand, ouder, 5/10 gesloten choor
(XV d), ingebouwden westtoren (XV a) en tegen de oostzijde van het zuidertransept
een aanbouw (oorspronkelijk sacristie), waarachter een kapel, die thans tot grafkelder
dient. Tegen de zuid-
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zijde van het schip een portaal (midden XVIII). Inwendig: zuilen en houten tongewelf
in het middenschip, doorsneden door de dwarse tonwelven der zijbeuken. In het
choor, een houten tongewelf met rosetten. In den aanbouw tegen het choor, steenen
kruisgewelven en oude tegels. Het portaal heeft een hardsteenen portiek, gesneden
deuren en bovenlicht, Lodewijk XV, de sacristie een poortje (XVII). De toren,
gedeeltelijk van reuzenmoppen, draagt een achtkanten spits, onder gemetseld, boven
van hout. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII b) met koperen lezenaar (1641).
Heerenbank (XVIII a).
Bank (XVII c).
Fragmenten van een orgelkast (XIX a) aan het moderne orgel.
Drie koperen kronen (XVII).
Grafmonument van Seneca Ingersen, baron van Geltingen (1786).
Grafmonument in de kapel, bekend als grafkelder van Van Schuylenburg.
Zerk van 1561 en dito (XVII B, 1780 opnieuw gebruikt).
Onder den vloer van het choor, een gebeeldhouwde dubbele zerk (XVII B) op den
grafkelder der Halewijns.
Twee klokken, de eene gegoten in 1757 door J. en P. Verbruggen te 's-Gravenhage,
de andere in 1781 door Johannes Maritz te 's-Gravenhage.
De moderne R.K. ST. MARTINUSKERK vervangt een kerk van 1774. Zij bezit:
Hardsteenen doopvont met gesneden houten bovenstuk (XVIII B).
Koperen kroon (XVIII).
Zilveren monstrans (XVIII a).
Twee verguld zilveren kelken (± 1700 en XVIII).
Zilveren processiekruis (XVIII).
Twee witmarmeren wijwaterbakjes (XVIII c).
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Een wit zijden kazuifel met borduurwerk (XVIII d).
Rood fluweelen kazuifel, met borduurwerk en goudkant (± 1750).
Twee dalmatieken van zilverbrokaat met goudborduurwerk (XVIII d).
Het huis VOSSENBURCH, thans smederij, heeft een trapgevel (XVII a). Gevelsteen
met afbeelding en naam.
Het huis SWAENSTEYN, tegenover de Ned. Herv. Kerk, het voormalige RECHTHUIS,
thans koffiehuis, heeft een breeden, nu afgeknotten, en van moderne vensters
voorzienen, trapgevel. Zandsteenen vleugelstukken en ballen op de trappen.
Hardsteenen ingangspoorten, waarboven een cartouche met zwaan en: 1632.
Uithangbord. De achtergevel heeft eveneens trappen. Inwendig: beschilderde kamer
(XIX A).
Buitenplaatsen:
Aan den straatweg naar Rijswijk: HOFWYCK, vierkant door water omringd huis,
1641-1643 door Pieter Post gebouwd voor Constantijn Huygens. Latere voorbouw.
Inwendig: eenige witjes (1751).
Aan den straatweg naar Leiden: hekposten met leeuwen van het buiten
LEEUWENSTEIN.
Aan de vaart naar Rijswijk: de BINCKHORST, met trapgevel (XVII) en toren (XVI)
van vroegeren bouw, hersteld in 1727 en 1804. Steen met wapen, ankers.

Voorhout.
Een depôtvondst (1907) van negentien BRONZEN BIJLEN uit de eerste eeuwen vóór
Christus is naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden overgebracht.
De NED. HERV. KERK (H. Bartholomeus), vermeld 1441 (een vorige reeds 1064), is
een gebouw van baksteen met
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aan het choor nog grootendeels aanwezige tufsteenbekleeding. De kerk is in 1809
door een muur verdeeld in een oostelijk (Protestantsch) en een westelijk
(Roomsch-Katholiek) gedeelte, welk laatste, na het afbreken van den toren, in 1873
gesloopt en door een afzonderlijk gebouw vervangen is. Thans staan nog: oostelijk
deel van het schip (XIII) met kleine dwarsarmen (XV of XVI) en oorspronkelijk
rechtgesloten choor (XIII), in 1913 oostwaarts verlengd. In den oostelijken arm (thans
berghok) een gedicht venster. Houten welving (XVI) in den zuider dwarsarm. De
kerk bezit:
Preekstoel (XVII d) met koperen lezenaar (1684).
Psalmbord met lofwerk (XVII d).
Zerken (1519, 1539, 1616, 1619-1623 en 1622).
In de pastorie (geboortehuis van Boerhaave): twee gegraveerde zilveren bekers
(1685).
Op het kerkhof zijn in 1913 drie tufsteenen doodkisten (XI?) gevonden en weder
bedekt. Opmeting daarvan in het Gemeente-archief te Leiden.
Het R.K. SEMINARIE HAGEVELD (1847) bezit:
Twee schilderijen: Bruiloft van Cana (XVII) en Graflegging.
Muntenverzameling.
De ruïne van het slot (NIEUW) TEYLINGEN (XIII d, hersteld XIV B, XV d en 1605)
bestaat uit een door een gracht omgeven ringmuur, van groot-formaat baksteen, met
een op bogen gedragen weergang. Toegang aan de noordzijde door een poortgebouw,
ten westen waarvan een halfronde toren. Aan de oostzijde staat tegen en op den muur
een hoog, langwerpig gebouw met overblijfselen van kanteelen. In den kelder,
aanzetten der vroegere kruisgewelven. Sporen van een schouw in een der
bovenverdiepingen.
Twee uit dit slot afkomstige portretten van Jacoba van Beieren en van Frank van
Borsele, en een stoel bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
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Bij de Mallegatsbrug, een steen van het huis WTERMEER met: 1652.

Voorschoten.
Een ROMEINSCHE MUNT, gevonden in den Vliet bij de Delftsche schouw, is in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
De NED. HERV. KERK (1867) heeft nog den toren eener oudere, aan den H. Laurentius
gewijde kerk, wier schip, in 1575 afgebrand, ± 1583 door een ander (gesloopt 1867)
vervangen werd. Deze toren (± 1480, spits in 1702 vernieuwd), op een fundeering
van reuzenmoppen, heeft voet en banden van tufsteen, vermoedelijk afkomstig van
een vroegeren bouw. Op den trans vier torentjes. De kerk bezit:
Orgel (1635), vervaardigd door IJsbrand Jz. van Toledo.
Credo- en gebedsbord (1636).
Beschilderde avondmaaltafel (1702).
Klok, gegoten in 1704 door J. Ouderogge te Rotterdam.
De zerken zijn bedekt.
In den toren wordt een ijzeren gevangenbeugel bewaard.
Dorpsstraat A 164, voormalig AMBACHTSHUIS (1635). Trapgevel met fronton,
bekroond door een bloem. Metselmozaiek.
A 92. Topgevel (XVII d).
Tegen den muur van Café Deurloo, een steenen leeuwtje (XVII b), afkomstig van
het afgebroken deel van het Ambachtshuis.
A 25. Stoeppalen, Lodewijk XVI.
Aan den straatweg naar Voorburg:
BIJDORP (modern Zusterpensionaat). Inrijhek met sierpotten (XVIII). Inwendig:
altaar (XVIII) en altaarstuk (XVIII d), beide afkomstig uit de R.K. St. Jacobskerk te
's-Gravenhage.
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Kasteel DUIVENVOORDE (XVII a, verbouwd 1727), ter plaatse van een in 1226
(blijkens steen boven den ingang) gesticht slot, waarvan nog sporen in den
rechterzijmuur over zijn. Door een gracht omgeven gebouw van baksteen met
toepassing van zandsteen, bestaande uit een middenstuk en twee vooruitspringende
vleugels. Eenvoudige middenpoort met fronton en steen. Twee sierlijke schoorsteenen
met windwijzers. Op het terras, zestien versierde potten. Inwendig: benedenhal waarin
twee Romeinsche gedenksteenen, afkomstig uit de Brittenburg bij Katwijk, een
gesneden bord (1694), een schilderij van Wassenaar enz. In den linkervleugel, een
zoldering, Lodewijk XIV, penantwerk met vier familieportretten (1702) door T.
Netscher en een schilderij (1723); schoorsteen, Lodewijk XIV (in de eetkamer). In
den rechtervleugel, een kamer met goudleerbehang en schoorsteenkap (± 1620),
ijzeren schoorsteenplaat. Corridor met paneelwerk. Aan het terras, een kamer,
Lodewijk XV. Op de bovenverdieping, een kamer met betimmering (XVII) en
goudleer. Een aantal portretten, o.a. van Jan van Wassenaar, burggraaf van Leiden
(XVI A), Arent van Duivenbode († omstr. 1600) en Th. van Scherpenzeel († 1575),
Johan van Duivenbode en Maria van Voerst (beide 1608), Arent van Duivenbode (†
1674) en A.M. van Scherpenzeel († 1662). Voorts antiquiteiten.
NOORTHEY (voorheen GROOT STADWIJK, ± 1780). Inwendig: een zaal met
dessus-de-porte, Lodewijk XVI, en beschilderd behang door H. Schweickhardt,
zoldering (XVIII d), gesneden traphek.
Inrijhekken voor de kasteelen ROZENBURG en TER HORST.
Bij dit laatste een stal (1701) met wapensteen, een zonnewijzer (XVIII) door J.
Kley en een hardsteenen pomp met wapen. Verzameling bekers.
Aan den weg naar Leiden: Huize TER WADDING (± 1770).
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Gevel, Lodewijk XV, met hoekpilasters, kroonlijst met sierpotten en houten fronton.
Versierde deurtravee. Open achtkant torentje (XVII) met peer, windwijzer en klok,
evenals het fronton afkomstig van het naburige huis ADEGEEST. Inwendig: corridor
en trap met stucwerk, fonteintje. Schoorsteenstuk. Alles Lodewijk XV.
MOLEN met steen (1739).
Aan den weg naar Veur, boerderij met jaartal 1637 (?) in het deurkalf.

Vrijenban.
Delfgauw.
Schuur met: 1687 (in baksteenen). Hierbij een gevel (XVII b) met korfbogen en
metselmozaiek.

Vrijenban.
Aan den straatweg van Delft naar Rotterdam: poortgebouw (1608), genaamd DE
HAMMEN. Baksteen. Boog op pilasters en in de beide zwikken een ham. Steen met
jaartal. Gesmede tralie voor het kijkgat der deur. Hierachter boerderij met korfbogen,
banden en ankers.
Voor het huis LANDZIGT, twee potten (XVII d).

Waarder.
De thans NED. HERV. KERK, van baksteen met zandsteenblokjes, bestaat uit een schip
(XV A), een dwarspand en een 5/10 gesloten choor (beide van 1540, blijkens steen
met gothisch opschrift), met nisje in den oostelijken sluitwand. Aanbouw: tegen den
zuidkant van het choor een sacristie (thans constistoriekamer) met overblijfselen van
een kruisribgewelf. In den gepleisterden westgevel een steen (1774).
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Twee geprofileerde poortjes in de derde travee van het schip. Inwendig: spaarbogen
onder de vensters. Schip en dwarspand zijn gedekt door een laag houten tongewelf
(± 1774), het choor heeft geen welving. Op de kerk een achtkante toren met koepel
(vroeger achtkante spits). De kerk bezit:
Koperen lezenaar (midden XVIII).
Fragment van een bank (XVII c).
Spreukbord met snijwerk (XVII A).
Drie gesneden lijsten (XVIII d), waarin de namen der predikanten.
Klok (1438).

Waddingsveen.
De NED. HERV. KERK (1837) bezit een zilveren doopbekken met deksel, Lodewijk
XVI (1809), twee zilveren bekers (1825) en twee zilveren schotels (1804).
De moderne R.K. KERK (St. Victor) bezit:
Beelden: houten corpus (XVI a, gerestaureerd door Stracké) van een crucifix, man
met staf (XVI, fragment van een groep, gerestaureerd door denzelfde); fragment van
een Mariabeeldje (XV?).
Koperen Godslamp (XVIII B).
Zilverwerk: blad met gedreven rand (1692), gedreven Godslamp (1789), dito
wierookvat en altaarschel (beide midden XVIII).

Warmond.
TOLHEK-posten met wapenschilden (1701) aan de trekvaart naar Leiden.
Ruïne van de voormalige MATTHIASKERK, eigendom der Ned. Hervormde gemeente
(een kapel reeds in 1063, een
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kerk in 1156 vermeld). De kerk is in 1575, op den toren na, verbrand, waarna alleen
het choor (in 1591) herbouwd is. Blijkens de overblijfselen was het een baksteenbouw
met tufsteenbanden, bestaande uit een westtoren (XIV); een schip met twee langs
den toren doorgetrokken zijbeuken; een dwarspand met kapellen in de hoeken van
schip en transept; en een 5/10 gesloten choor met rechthoekige zijkapellen (alles
XV).
De toren heeft in den voet nog tufsteen en baksteenen van groot formaat. In zijnen
westgevel, poort met spitsboog van geprofileerde tufsteen, en, tegen den zuidkant,
een traptorentje (XVI c) van vierkant tot achtkant overgaande. Vergulde windwijzer:
admiraalsschip (± 1610). Inwendig: een steenen kruisgewelf en een klok, gegoten
in 1649 door M.E.S.L.P.
Ten noorden van den toren, een grafmonument van Frederik baron van Leyden
(1768-1821). In het choor twee zerken (XVII a). Tufsteenen doodkisten (XI?),
gevonden in 1914.
De moderne NED. HERV. KERK (1872) bezit:
Twee zilveren bekers (± 1700)
Drie zilveren schalen en een dito kan (1839).
De R.K. KERK van den H. Matthias bezit:
Witmarmeren communiebank (± 1770), gelijk aan die te Oegstgeest.
Twee verguld zilveren monstransen, een (XVI a, Zuid-Nederlandsch werk),
afkomstig van de voormalige kapel van het Huis te Warmond en een (XVII a).
Verguld zilveren kelk, Lodewijk XVI.
Portret (1796) en twee schilderijen (XVII).
Staande klok, Lodewijk XV, door Jean Cattinoi, te Parijs.
Het GROOT-SEMINARIE, opgericht 1799, verbouwd 1821 en 1843, bevat:
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Gesneden altaar (± 1850).
Gesneden voorzetsel (XVIII b).
Kaarsenstandaards, Empire. De Paaschkandelaar is vervormd tot lezenaar.
Schilderij: H. Familie door Rubens (?).
Een aantal portretten (XVI d en XVII), afkomstig van de opgeheven kerk der
Maagden van den Hoek te Haarlem.
Zilverwerk:
Tabernakel, Lodewijk XVI.
Geëmailleerde verguld-zilveren kelk (midden XIV, met nieuwe cuppa).
Drie verguld-zilveren kelken (XVI b, XVII b, en XVIII d, Lodewijk XVI).
Gedreven hostiedoos (± 1709)
Blad met ampullen, Lodewijk XIV.
Twee schaaltjes (XVIII d en XIX a).
Canonbordjes (XIX a).
Godslamp en altaarschel (XVII c); altaarschel (XVII d).
Drie wierookvaten (midden XVIII); wierookscheepje (XVII d).
Twee lezenaars (XIX a).
Gedreven boekbeslag (± 1720).
Acht kandelaars (XVII d); acht tafelkandelaars, Lodewijk XIV; vier dito, Lodewijk
XVI; twee idem, Keizerrijk.
Twee wandarmen Lodewijk XV.
Stel misgewaden van zilverbrokaat met goudborduurwerk (1711, gerestaureerd).
Zwart kazuifel met koningskroon (XIX a).
Witzijden choormantel met rand (XVIII b).
Geborduurd voorzetsel (XVIII b).
Kantwerk.
Het HUIS TE WARMOND, gebouwd XVI d na verwoesting van het vorige slot (1573),
vernieuwd ± 1780, is door water
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omgeven. Middenbouw en twee vleugels, waarvan de linker uit ± 1780. De
middenbouw heeft twee hoektorens en een fronton op het middelste deel. De
zijvleugels hebben aan de uiteinden vierkante torens, eindigend in een open vierkant
met peer en windwijzer. In het zuidelijk torentje een klokje (1392). Inwendig: zaal
met zoldering, lambris, deuromlijsting, dessus-de-porte, marmeren schoorsteenmantel
(alles ± 1780). Zaal met schoorsteenbetimmering (± 1780). Muziekkamer, uitgebouwd
in koepelvorm, waarin vier medaillons met Italiaansch stucwerk, en een koepelvormig
plafond. Overal lijstwerken (XVIII d).
Een steen met wapens (1597), uit dit huis afkomstig, bevindt zich in het Stedelijk
museum te Leiden.
Dorpstraat. Het ST. NICOLAASGESTICHT heeft een eenvoudigen gevel (XVIII d).
Dorpstraat 119. Gecombineerde trap- en tuitgevel (1611). Toppilaster met bal en
windvaan. Anker.
Dorpstraat 49. Steenen bas-reliefs (XVI d): Sint Maarten en het wapen van Spanje.

Wassenaar.
Een hier gevonden BOOG van esschenhout uit den Germaanschen tijd (?) bevindt
zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Aan den Papenweg naar Voorschoten, een GRENSPAAL (± 1700).
De NED. HERV. KERK (H. Willibrordus), vermeld in 1345, heeft nog overblijfselen
van haar oorspronkelijken bouw (XIII) in de onderhelft van haren, van tuf en
reuzenmoppen opgetrokken, noordwand: sporen van drie romaansche vensters en
dito ingangsboog. De kerk is vergroot (XV) door
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den aanbouw van een dwarspand, waarvan de noordelijke arm thans ruïne, en van
een 5/10 gesloten choor, met kapel aan den noordkant, beide thans eveneens
bouwvallen. De kerk is meermalen verwoest, o.a. in 1573, en alleen haar schip is in
1595 herbouwd. Zij bestaat thans uit een schip (onderdeel der muren midden XV,
bovenbouw 1595, oostwand 1640), met alleen aan den zuidkant een zijbeuk en
transept, waarop ijzeren kruis (XVI a), en een ingebouwden westtoren (XIV a,
bovendeel vernieuwd, spits XVI d?). Inwendig (vernieuwd 1833): zuilen, waarvan
een in 1833 door een ijzeren paal vervangen, en houten tonwelven uit 1594. De kerk
bezit:
Koperen lezenaar (XVII d).
Heerenbank (XVIII).
Orgel (1769) door A.A. Hinsen, met rugstuk (1792) door L. van Dam.
Tien-gebodenbord (1647); credobord (1604); gebedsbord (1648).
Kastje (1727) in de consistoriekamer.
Zerken van 1472 en 1473 en verschillende zerken (XVII, van roode steen).
Steenen doodkist.
Klok, gegoten in 1454.
Op het kerkhof, een monument van Sophia Wilhelmina, gravin van Wassenaer (†
1847).
De R.K. KERK van den H. Willibrordus (± 1905) bezit:
Altaar (± 1750) met schilderij tusschen marmeren zuilen, waarboven twee
heiligenbeelden. Naast het altaar, gipsmedaillons.
Mahoniehouten communiebank (1776), gesneden door Bergman.
Hangenden preekstoel met klankbord (± 1775).
Orgel met beeldwerk door P. Assendelft (± 1775).
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Twee koperen kronen (XVII B).
Verguld zilveren ciborie (± 1775).
Twee schilderijen: Golgotha (XVII a) en Avondmaal (1850, copie).
Plein 1. Eenvoudige gevel met groot wapen boven de gootlijst. In den corridor een
gedenksteen (1764).
Schoolstraat 36 en Langestraat 28 en 86. Bloemankers op toppilaster (midden
XVII).
Schoolstraat 5. Dorpschool. Steen (1746).
Kerkstraat 11. Boven de deur een houten bord met zonnewijzer en opschrift (1787).
Langestraat 26. Steen (1752).
Bij BAKKERSHAGEN, tuinkoepel (XVIII).
Boven latere deur van het huis ZUIDWIJCK, wapen (XVII).
In het oude huis RAAPHORST, thans bijgebouw van het landhuis, wapensteen (1639).

Wateringen.
De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper), gebouwd in 1465 en in 1819 verminkt,
bestaat uit een driebeukig schip, ten oosten, bij de afbraak van het choor, van een
driezijdige sluiting voorzien, en een ingebouwden toren, ten zuiden waarvan een 5/8
gesloten doopkapel (nu arrestantenlokaal). De spits van den toren is afgebrand in
1882. Het schip heeft een tongewelf, de zijbeuken halve tongewelven. Op de eerste
verdieping van den toren een cachot. De kerk bezit:
Rijk gesneden preekstoel (XVIII a), afkomstig (?) uit de kapel van het slot
Honselerdijk.
Heerenbank (XVII).
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Twee spreukborden (1616 en 1653).
Zerk (1597). Op het kerkhof verschillende zerken (o.a. 1690).
Zerken van 1514, 1523, 1525, 1565, 1566 en 1688, vroeger in de kerk aanwezig,
zijn thans waarschijnlijk bedekt.
Twee klokken (onbereikbaar).
De R.K. KERK van H. Johannes den Dooper (± 1900) bezit:
Gedreven zilveren ciborie (± 1750).
Zilveren kelk met vergulde cuppa (± 1750).
Zilveren Godslamp (XVII d).
Zilveren kandelaars (XVIII B).
Twee kazuifels met borduurwerk (XVIII b en ± 1750).

Westmaas.
De NED. HERV. KERK (gebouwd 1650 door Jacobus Hermanus van Driel, blijkens
twee steenen in den noordmuur) vervangt eene, vóór 1550 bestaande, gewijd aan
den H. Bonifacius. Baksteenbouw, bestaande uit een driebeukig gesloten schip met
een westtoren. In den toren (top vernieuwd in 1890) een steen met 1650. De kerk
bevat:
Preekstoel (1650).
Doophek met bovenstuk (1820).
Heerenbank, Lodewijk XVI.
Koperen lezenaar, twee dito armluchters en dito doopbekkenhouder (± 1750).
Zerk van 1545 en een aantal XVII en XVIII.
Drie gebrandschilderde vensters, twee 1753 en een 1757 (beschadigd).
Twee klokken, de eene gegoten in 1518 door Henricus de Borch, de andere in
1744 door Cyprianus Crans Jansz. te Amsterdam.
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Het huis Nr. 68 heeft jaartalankers: 1792; en Nr. 110 ankers en toppilaster (XVII).

Wijngaarden.
De thans NED. HERV. KERK is een baksteenbouw (± 1400?), waarvan het choor en
een, blijkens de fundamenten, aan de zuidzijde, vroeger aanwezig transept (of kapel?)
afgebroken zijn. Zij bestaat thans uit een rechthoekig gesloten schip (gepleisterd),
waarop een vierkant open torentje (± 1850). In den westmuur een gedichte
ingangsboog met rand van tufsteenblokken. De kerk bezit:
Preekstoel (1650).
Lezenaar (± 1750).
Doopbekkenhouder (± 1750).
Twee koperen kandelaars (± 1700).
Twee gedraaide koperen kandelaars (± 1750).
Uurwerk (XVII).
Klok, gegoten in 1547 door Jan Moer.

Woerden.
a. Romeinsche en Germaansche oudheden.
Een aantal hier gevonden Romeinsche en Frankische SCHERVEN benevens Romeinsche
MUNTEN van Augustus, Galba, Trajanus, Antoninus Pius en Pertinax bevinden zich
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

c. Grenspaal.
Op den weg naar Harmelen, bij de brug over den Rijn, GRENSPAAL (XV d) met
gothisch basement.

d. Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Kazernestraat. De voormalige KAZERNE. Groote poort
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met gemetselde pilasters. Eenvoudige poort op het binnenplein. Steen (1790).
2. Het voormalige KASTEEL, thans MILITAIR KLEEDINGMAGAZIJN, gebouwd in 1160,
later meermalen gewijzigd, is een gedeeltelijk door water omgeven vierkant gebouw
met binnenplein, en vier hoektorens, van welke nog slechts de onderbouw over is
(bij drie met een nieuwen mantel bekleed). Vlakke voorgevel met vooruitspringend
middenstuk. Boogfries over de geheele breedte. Moderne ramen en poortingang,
waarboven een nisje. In den doorgang een tongewelf. De overige gevels
gemoderniseerd. In den onderbouw, gedichte schietgaten en, inwendig, tongewelven.
3. Het GEMEENLANDSHUIS bevat een schoorsteenmantel (XVII d) met schilderstuk
en een gesneden gangbank (± 1700).
4. Het voormalige STADHUIS, thans KANTONGERECHT, is een baksteenbouw met
natuursteenen banden, in 1889 uiten inwendig gerestaureerd.
Op het laat-gothische benedendeel (1501, blijkens jaartal), waartegen een
schandpaal staat en dat met gebeeldhouwde maskers versierd is, een latere verdieping
- geheel doorbroken door een breed venster (1601, blijkens jaartal aan de binnenzijde)
- met rijken top (1614, blijkens jaartal), waarin een Justitiabeeld (nieuw, evenals de
latei van de deur, met gebeeldhouwde kraagsteenen door Retera, 1898). Tegen den
oostwand een zeskante traptoren (bovendeel en spits nieuw) met deur (waarin: 1599)
en klopper. Inwendig: groote zaal (gerestaureerd), waarin deur met wapen in het
bovenstuk, tochtportaal met eiken Justitiabeeld (1610) en schouw met caryatiden.
IJzeren halsband met kettingen.
5. Het (nieuwe) STADHUIS bevat een schilderij (XVI d): Beleg van Woerden in 1575,
een steenen wapenschild, af-
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komstig van de gesloopte LEIDSCHE POORT, eenige wapens van de stad enz.
6. INFIRMERIE. Guirlande boven de deur. Oeil-de-boeuf met guirlande in het fronton
(XVII c).
7. A 349. Voormalige STADSHERBERG. Stadswapen (XVIII a) boven den ingang.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De NED. HERV. KERK (H. Petrus), baksteenbouw (XV), die een ouderen, begonnen
in 1207, vervangt, is gedeeltetelijk afgebrand in 1600 en 1672, hersteld in 1673 en
inwendig gerestaureerd in 1903 onder leiding van H. Jesse. Zij bestaat uit eenen
westtoren (onderbouw, ten deele ommetseld, van ± 1400, bovendeel vernieuwd na
brand van 1600), een driebeukig schip met langs den toren doorgetrokken zijbeuken,
en een 5/10 gesloten choor, ter breedte van het middenschip, waaromheen de zijbeuken
zijn voortgezet als omgang. De muur tusschen choor en omgang is gedeeltelijk
afgebroken in 1912. Inwendig: zuilen van bak- met banden van bergsteen (doch
gepleisterd) en houten tonwelf in schip en choor, halve tongewelven in de zijbeuken.
In het choor een sedile, in den noordwand van den omgang een gedicht poortje.
Aanbouwen: aan den zuidkant, kapel van twee verdiepingen (thans stovenhok),
beneden met steren boven met netgewelf. De verdieping heeft een deur, uitkomend
in de kerk. Aan den noordkant: tegen den chooromgang, een kapel met kruisgewelven,
en tegen den zijbeuk een latere uitbouw van twee traveeën. In den toren een
kruisribgewelf. De kerk bezit:
Choorhek, doophek en preekstoel (alle ± 1680).
Twee koperen lezenaars (1717).
Orgel (1768) met snij- en stucwerk.
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Witmarmeren grafsteen (1717) voor den kapitein-ter-zee Schaap in den zuidmuur
van den chooromgang.
Twee zerken (XVIII en 1739).
Vier gegraveerde zilveren bekers (1677).
Twee zilveren blaadjes en een groot blad (1803).
Twee zilveren offerbusjes (1803).
Twee klokken, de eene gegoten in 1675 door Petrus Hemony, de andere in 1711
door Claas Noorden en Jan Albert de Grave te Amsterdam.
2. De LUTHERSCHE KERK (1646, blijkens jaarankers, vergroot 1661-1662 door het
bijtrekken van de consistoriekamer, in 1792 inwendig verbouwd en van een gewelf
voorzien), bestaat uit een schip, gedekt door een tongewelf, en twee zijbeuken, gedekt
door lessenaardaken. Een bijbehoorende kapel is in 1792 tot kerkeraadskamer
ingericht. Zij bezit:
Gesneden preekstoel (± 1673).
Twee koperen doopbogen, dito lezenaar (1770) en zandlooperhouder.
Bijbel (druk van 1701) met zilveren klampen en medaillon (1770).
Memoriebord (1677, hersteld 1867).
Zilverwerk: doopbekken (1616); kelk op achtkanten voet met maaswerk, kan met
gedreven deksel (1736), broodmand (XVIII b), avondmaalkroes. Zegelstempel (XVII
a).
In de consistoriekamer, portretten van Luther en Johannes Pistorius, het laatste
(XVII d) door Johannes Rusting.
3. Het moderne FRANCISCANENKLOOSTER aan het Lange Groenendaal bezit:
Zilveren, later vergulde kelk met drijfwerk (± 1600), afkomstig uit het klooster te
Weert.
Schilderij: St. Franciscus op het sterfbed (XVII).
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f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
1. Het R.K. PENSIONAAT heeft een kapel (XVIII c), vroeger parochiekerk van
Woerden, waarin een stucgewelf met voorstelling in laag relief.
Zij bevat:
Altaar en houten Communiebank, Lodewijk XV, preekstoel met klankbord,
Lodewijk XV.
Vijf gepolychromeerde houten heiligenbeelden.
Zilveren kelk met vergulde cuppa, en zilveren monstrans, alles uit den tijd van
den bouw.
Schilderij: Golgotha, door H.E. Reyntjens (184.).
2. Havenstraat 6. GEREFORMEERD WEESHUIS. Op den gevel, een spreukband met
naam (± 1700).
3. Voormalig ST. BARBARA-GASTHUIS, thans particuliere woning. Poort (1788).

g. Particuliere gebouwen.
1. Rijn Zz. 26. Topgevel (± 1625) met geprofileerde togen op draagsteentjes.
Metselmozaiek. Onderpui vernieuwd.
2. Rijn Zz. B 111 (± 1650). Kruiskozijnen met glas in lood. Deur, Lodewijk XIV.
3. Rijn Zz. 34. Gevel (XVII b). Gemetselde pilasters. Top afgesneden. Onderpui
vernieuwd.
4. Havenstraat 28. Deur (XVIII d). Stoephekken (midden XVIII).
5. Kazernestraat 11-13. Laat-gothisch poortje (XVI b), achterpoortje van het huis
van Joh. Pistorius.
6. Groote straat 70. Poortje met jaartal 1788.
7. Groote steeg 10. In den top is een schuin toeloopend poortje (± 1675)
ingemetseld.
8. Ankers: Groote straat 83 (XVII A) en Rijn Nz 23 (midden XVII).
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A 237, aan den weg naar Bodegraven, heeft een steen (1693).
Een hofstede, aan den weg naar Harmelen, met laag afhangend dak, heeft 1676 in
de ankers.

Woubrugge.
Hoogmade.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1729 op de fundamenten eener oudere (XV),
waarvan nog een stuk van den toren (XV) over is, is een onbelangrijk baksteenen
gebouw. Het onderstuk van den ouden toren, los van de kerk, dient thans als
brandspuithuisje. De kerk bezit:
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVIII b).

Woubrugge.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1653, gerestaureerd in 1911, onder leiding van
den heer A. Mulder, is een baksteenbouw, welks grondplan overeenkomst vertoont
met dat van de Nieuwe kerk te 's-Gravenhage. Rechthoek met tegen de korte zijden,
en tegen het midden der lange zijden, uitbouwen in den vorm van drie zijden van
een twaalfhoek. De muren op de lange zijden hebben een naar binnen hellenden
stand. Half cirkelvormig tongewelf (geverfd). Twaalfzijdige dakruiter met hooge
spits, waarop koperen bal en windvaan: driemaster. De kerk bezit:
Preekstoel door Goosman uit Leiden met lezenaar (± 1653) en voorlezerslezenaar
(1705).
Orgel (1794) door Mittenreyter uit Leiden.
Grafzerk (XV a) uit de in 1586 afgebroken kerk van Jacobswoude, en steenen
doodkist (XIV?).
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Twee zilveren bekers (1705).
Zilveren schaal, twee dito schotels, twee dito bekers, een dito kan met houten oor
(alles 1784).
Klok, gegoten in 1665 door F. Hemony te Amsterdam.
De koperen kronen zijn verkocht aan de R.K. kerk te Bezooien.

Zegwaard.
De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1784 ter vervanging eener oudere (XV, vermeld
1476), gewijd aan den H. Nicolaas, waarvan de toren nog gedeeltelijk over is, heeft
aan den noordkant een portaal met hardsteenen zuilen, architraaf met opschrift, en
vazen. Gedenksteen (1785). De baksteenen toren (XV, verbouwd 1642) heeft een
achtkant bovenstuk, waarboven een open koepel (XVIII d). Gepleisterde voet. Steen
met jaar van verbouwing. De kerk bezit:
Preekstoel en heerenbanken (± 1784).
Koperen doopstandaard, twee lezenaars en dubbele kaarsenstandaard (± 1750).
Twee koperen kronen (XVII) met schildjes; vijf kleine kronen.
Vier psalmbordjes, Lodewijk XVI.
Gothische priesterzerk in den toren; zerk van 1768.
Twee gegraveerde zilveren bekers (1697 en XVII).
Twee klokken, eene met vier medaillons, gegoten in 1571 door Adrian Steulaert,
en eene in 1667 door P. Hemony te Amsterdam.
Het huis Nr. 66 heeft een topgevel met in- en uitgezwenkte gevellijn, toppilaster en
jaartal 1590, Nr. 67 een dergelijken gevel (XVII a), en Nr. 68 een trapgevel, eindigend
in tuit (XVII a). Gevelsteen. Poortje (1611).
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Zevenhoven.
Noordeinde.
De R.K. KERK (H. Johannes de Dooper) bezit:
Gesneden deur (XVIII) in den altaarwand.
Gesneden mahoniehouten communiebank (1792).
Een eiken en een witgeschilderd houten heiligenbeeld.
Kazuifel (XVIII d).
Kelk (± 1775).
Zilverwerk:
Tabernakelkastje (XVIII d) met parelmoer belegsel en houten beeldjes.
Gedreven monstrans (XVII d).
Dito ciborie (XVII d) met vergulde cuppa.
Vergulde kelk (± 1675) en kelk (XVII, hersteld 1807).
Blad met twee ampullen (± 1800).
Wierookvat (XVIII B).
Corpus, vroeg Lodewijk XVI, van een crucifix.
Missaalbeslag (1684).
Kandelaar (XVII c?); vier kandelaars; twee kleinere.
Kazuifel van brokaat (XVIII B).

Zevenhoven.
De NED. HERV. KERK (1837) bezit een koperen kroontje (XVIII).

Zevenhuizen.
De thans NED. HERV. KERK is, na een brand in 1699, ter vervanging eener oudere
(vermoedelijk XVI a en vergroot ± 1636), van 1700-1701 gebouwd, met behoud van
den toren en een gedeelte van den noordwand der vroegere kerk. Het tegenwoordige
gebouw is van baksteen. Tweeschepige hallenkerk, oostwaarts gesloten door een
rechten wand, die
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de buitenste veelhoekszijden der twee oorspronkelijke choorsluitingen verbindt, met
een smallen zijbeuk aan den zuidkant, en ten westen verbonden aan een grootendeels
voor het noordelijk schip staanden toren (± 1500, gepleisterd XIX). De kerk is gedekt
door twee zadeldaken. De westgevels zijn gepleisterd; in den zuidwand overblijfselen
eener zandsteenen waterlijst (XVII) en een eenvoudig poortje (1636). Inwendig: in
beide schepen houten tonwelven, gedragen op gemetselde zuilen aan den zuidkant,
gestucte houten zuilen in het midden en gemetselde muurzuilen aan den noordkant;
de zijbeuk heeft een open lessenaardak. De kerk bezit:
Hangenden preekstoel (± 1600) met klankbordversiering (1702).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII b), dito lezenaar op arm (± 1700) en arm,
Lodewijk XV.
Gebeeldhouwd choorhek (XVIII a).
Twee regeeringsbanken (XVII d).
Tien-gebodenbord (XVIII b).
Twee zilveren bekers (1671 en 1686) en schotel (1686).
Twee klokken, de eene gegoten 1711 door Claes Noorden en Albert de Grave te
Amsterdam, de andere in 1709 door Ouderogge te 's-Gravenhage.
De REMONSTRANTSCHE KERK bezit:
Preekstoel (XVII d).
Koperen doopbekkenhouder, dito lezenaar op arm, en voorlezers-lezenaarstandaard,
alles Lodewijk XV.
Koperen kroon (XVII d).
Twee zilveren bekers (1673); dito schotel (1712).
Diaconiehuisjes der Ned. Hervormde gemeente. Steen betreffende de stichting (1592)
en de uitbreidingen (1699 en 1705).
Nr. 85. Gevel met toppilaster en ankers (XVII d).
Nr. 35 (hoeve ten noorden van de kom). Steen (1647).
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Zoeterwoude.
Bij den Heereweg is een ROMEINSCHE MUNT van Vespasianus gevonden. Bij
ROODENBURG een Romeinsche OPSCHRIFTSTEEN, en in 1912, bij CRONESTEIN, in de
voormalige gracht van Corbulo, eenig Romeinsch VAATWERK en een fragment van
een SCHIP.
DELFTSCHE SCHOUW. Baksteenen huisje met zandsteenblokken boven de vensters.
Steen met wapen (midden XVII) boven de deur. Een hieruit afkomstige eiken
schoorsteenmantel en goudleêrbehang zijn thans in het Stedelijk museum te Leiden.
De NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper) is gebouwd XVI d, doch heeft nog
de ondermuren, choor (XV d) en toren (XV d) eener vorige, ± 1575 afgebrande kerk.
Baksteenbouw met driebeukig schip, waarvan de zijbeuken later (± 1618) langs den
toren doorgetrokken zijn; dwarspand, en 5/12 gesloten choor. Westgevel gepleisterd
(1862). Sporen van een ouden ingang in den noordwand tegen het transept aan. De
ruimten tusschen de drie meest oostelijke beeren der choorsluiting door een muur
afgesloten (knekelbakken). Een aantal vensters in het choor gedicht. Inwendig: zuilen;
schip en dwarspand gedekt door houten tongewelf, de zijbeuken met halve tonwelven.
In het choor ontbreekt de bebording. Op het leien dak, aanzet van een dakruiter.
Leliekruis (XVI) met windvaan: wapen van Holland (XVII). De kerk bezit:
Preekstoel met koperen lezenaarsarm (beide XVII d).
Gebodenbord (1693) en hiernaar gemaakt credobord (1765).
Koperen bolkroon (XVIII).
Versierde zerken (van 1613, 1648, XVII, 1777, 1780). Onversierde (XVII. Een
zerk met huismerk.
Klok, gegoten in 1719 door Albert de Grave te Amsterdam.
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De R.K. KERK van den H. Johannes den Dooper (modern) bezit:
Twee schilderijen; Jacob en Ezau (XVII d) en Emausgangers (XVIII).
Twee houten beelden (XVIII A) in den tuin
Het volgende zilverwerk:
Twee vergulde monstransen met drijfwerk op den voet (een XVII A, en een 1716).
Twee vergulde kelken (een XVII B, en een met onderstuk XVII, doch nodus uit
een gotischen kelk afkomstig). Gouden kelk (1838).
Gedreven blaadje met ampullen (XVII A).
Drie canonbordjes (XVIII d).
Wierookschelpje (XVII A).
Altaarschel (XVIII a).
Verguld corpus en kruis (XVII) op lateren processiestaf.
Gesneden houten lezenaar (XVIII) met zilverbeslag.
Zilveren boekbeslag (XVIII).
Twee beeldjes (XVIII, gestampt).
Vier groote en vier kleine gedreven kandelaars (± 1700).
In de pastorie:
Zeven portretten van pastoors - vijf XVII, waaronder een door J. Hager en een
door A. Ravesteyn (1661); voorts een (1738) door H. Serin, en een uit 1751 - en twee
schilderijtjes (XVII).
Basrelief van pijpaarde: Maria met kind, door Jodocus de Vrede of Pelser
(1470-1540).
De R.K. KERK aan den Rijn (Statie der Carmelieten) bezit een gedreven zilveren kelk
(XVII).
De Pastorie (Huis MEERBURG) heeft een gevel (XVII B) met driehoekig fronton
op het middenstuk. Steen met naam.
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Aan den Hoogen Rijndijk.
Een ijzeren hek met naam (1740) van het buiten RIJNSTROOM is in 1913 geplaatst
voor het Invalidenhuis te Leiden.
Het buiten BUITENZORG. Hek met initialen en potten, Lodewijk XV. Twee
meerminnen. Achtergevel met bordes en ijzeren hek. Schoorsteenversieringen.
Tuinkoepel, Lodewijk XVI.

Zuid-Beierland.
De NED. HERV. KERK bestaat uit een baksteenen schip (1678, blijkens steenen in den
gevel), met lateren zuidelijken uitbouw en waarop een dakruiter (vernieuwd 1777).
Zij bezit:
Koperen lezenaar (XVIII c) met blakerarm (vuist, XVII d).
Twee zilveren kelkbekers (1720).
Dito schaal en twee borden (1782).
Twee zilveren collectebakjes (1782).
Klok, gegoten in 1645 door Cornelis Ouderogge te Rotterdam.
Het huis A 42 heeft een deur, Lodewijk XVI.

Zuidland.
De NED. HERV. KERK (H. Bartholomeus apostel), baksteenbouw, bestaat uit een schip
(XV B) met 5/10 gesloten choor en later, rechtgesloten zuidelijk zijschip (XVI a),
en eenen sterk hellenden westtoren (XVI a). Rechthoekige uitbouw om den ingang
aan de noordzijde. Aangebouwde consistoriekamer (thans kosterswoning). De kerk
bezit:
Doophek met balusters (1646).
Lezenaar en voorlezerslezenaar met twee gedraaide kaarsenstandaards (XVIII b).
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Koperen doopbekkenhouder.
Heerenbank (XVII b); fragment (schot) van een bank (midden XVII).
Tien-gebodenbord (1641, gerestaureerd 1853); spreukbord (1782).
Twee priesterzerken (1472 en 1512). Zerken van 1486, 1507, 1524, 1526 (?), 1547,
1569, 1577, 1603, 1615, 1618, 1623, 1630, 1642, 1644, 1648, 1653 (twee), 1656,
1823.
Twee zilveren bekers.
Twee dito borden en een schotel (1824).
Klok, gegoten in 1486 door Wouter Kaerwas.
Nr. 23 heeft een gevel, Dordtsch type (± 1580). Top verknoeid.
Nr. 184-185. Gevel met tandlijst en banden. Kielboog boven de deur (± 1600).
Nr. 51. Dubbele trapgevel met toppilaster, ankers en cartouche (1612).
Nr. 95. Gepleisterde gevel met ankers en steen (1619).
Nr. 182. Trapgevel met tandlijst, banden en kopje (XVII).
Nr. 97. Gevelsteen (1635).
Nr. 26. Band, waarin kopje en waaronder steen (1637) en twee sterren van
metselwerk. Ankers.
Nr. 18. Dergelijke gevel (XVII b). Lelieanker
Détails. Nr. 3. Breede boog van roode en gele steen (± 1625); Nr. 50. Deurkalf
met: 1655; Nr. 206-207 idem met: 1608; Nr. 38 Dordtsche boog (XVII A); Nr. 216
Draagkopje (XVII d).
Ankers: Nr. 48 (XVI d), 10, 11, 14, 15, 94 (toppilaster), 98, 102, 116, 182, 217
(alle XVII) en 206-207 (1608).

Zwammerdam.
Een bij Gouwsluis gevonden bronzen MUNT van Hadrianus bevindt zich in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
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In het TOLHUIS een steen met wapen en: 1679.
In het RAADHUIS: een zilveren bodeteeken, Lodewijk XVI, en een houten wapenschild
(± 1700).
De NED. HERV. KERK is een (thans grootendeels gepleisterde) baksteenbouw,
opgetrokken op de muren (XV) eener in 1672 verbrande kerk, waarvan de toren nog
gedeeltelijk over is. Schip, dwarspand en 5/10 gesloten choor met aan den noordkant
aangebouwde consistoriekamer. Laag tongewelf (XVII d), doorsneden door de
gewelven der dwarsarmen. De ingebouwde, gepleisterde toren (onderstuk XIII?,
bovenstuk midden XV) is in 1909 ommanteld De kerk bezit:
Twee koperen lezenaars (XVII d).
Koperen kaarsenstandaard (± 1700).
Regeeringsbank, stijl Lodewijk XIV (XVIII c?).
Orgel (1842)
Psalmbord (XVII d) aan den preekstoel.
Zerk van 1680.
Twee gegraveerde zilveren bekers (1669).
Klok, gegoten in 1682 door Gerhard Schimmel.
De R.K. KERK van den H. Willibrordus bezit:
Rood granieten doopvont op houten onderstel (XVIII b).
Verguld zilveren kelk (± 1660).
Zilveren, later vergulde pyxis (XVIII a).
Zes groote en kleine kandelaars (1724).
Het huis A 43 heeft eenige korfbogen en strekken (XVII a).
Aan den straatweg naar Bodegraven, hofstede PAARDENBURGH met een voorbouw,
waarin gevelsteen (1648).

Zwartewaal.
De thans NED. HERV. KERK (reeds XIII wordt een kerk vermeld) is van baksteen, en
bestaat uit een schip (XV a),
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een 5/10 gesloten, thans als preekkerk gebruikt choor (XVI a) en een geheel
ingebouwden toren (waarop 1597). De beeren van het schip zijn verbonden door een
breeden, uitgemetselden rand. Het choor is hooger dan het schip en gedekt door een
tongewelf, met geprofileerde ribben en gothische roosjes op de lijst onder het gewelf.
De vensters in de sluiting zijn boven en onder, het middelste choorvenster is geheel
gedicht. Op den toren, een achtkante spits met kruis en overhoeks geplaatste
wijzerplaat. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII b, geverfd), met twee koperen lezenaars, doopbekkenhouder en
kaarsenstandaards (XVII b).
Drie koperen kronen (model XVII d).
Zerk van 1615.
Twee gegraveerde zilveren bekers (XVII a en XVII).
Twee zilveren bordjes (1723), dito schotel (1710).
Klok, gegoten in 1770 door Pieter Bakker te Rotterdam.

Zwijndrecht.
Groote Lint.
De NED. HERV. KERK, in 1912 afgebrand, was een baksteenen kruiskerk (XV,
vernieuwd 1837) met ondiepe dwarsarmen, en driezijdig gesloten choor en westtoren
(XIII, met spits van 1846). In het choor eene piscina in spitsbogige nis. Inwendig:
houten gewelf en, in den toren, een steenen tongewelf. De kerk bezat:
Gesneden preekstoel met doophek (1663).
Heerenbank (± 1675) als de preekstoel.
Zerken van 1547 en 1647.
Zilveren beker (1678).
Klok (gescheurd) met medaillons, gegoten in 1529 door Jan van den Gheyn.
Ankers aan het huis E 21.
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Heer-Oudelandsambacht.
De thans NED. HERV. KERK, baksteenbouw, door een sloot omringd, bestaat uit een
schip (XV d, bijgewerkt in 1790 en 1839), met driezijdige choorsluiting, aangebouwd
portaal en consistoriekamer. Top van den westgevel vernieuwd. Houten gewelf met
schinkels, waarin gesneden rosetten, en met versierde muurstijlen op consoles (XV
d). Op den westmuur een torentje. De kerk bezit:
Preekstoel (1690) op doopvont (XV).
Priesterzerk (1520).
Klok, gegoten in 1606 door Arnolt van Putten.

Kijfhoek.
De thans NED. HERV. KERK bestaat uit een baksteenen schip, inwendig gewijzigd
XVII, welks westtravee nog groot-formaat steenen (XIII) vertoont, en een driezijdig
gesloten choor (XV). In den westmuur een thans gedichte, halfrond gesloten ingang
en een steentje met opschrift Houten tongewelf in het choor. Torentje op het dak.
De kerk bezit:
Preekstoel (XVII b), staande op den voet van een doopvont (XV), waarvan de
kuip in een naburige boerderij als trog dienst doet
Vijf zerken (1624-1677).
Klok, gegoten in 1612 door Evert Vos te Geertruidenberg.
In 1896 zijn de grondslagen van het ± 1425 hierheen overgebrachte
AUGUSTIJNENKLOOSTER EEMSTEIN opgegraven. Eenige toen gevonden voorwerpen
worden bewaard in het museum Oud-Dordrecht te Dordrecht (Catalogus, uitgave
1905, No. 118).
Boerderij G 11. In den geveltop een steen (1799).
Aan een andere boerderij, fragment van een voluut en
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ankers (XVII A). In een hierbijstaand schuurtje zijn drie haardsteenen (1605)
ingemetseld.

Zwijndrecht.
Het HEEMRAADSHUIS van de Zwijndrechtsche Waard bevat:
Bodeteeken (XVIII).
Verzameling geslepen en gegraveerde kristallen bekers, o a. van 1729, 1733, 1736,
1738 (twee), 1741, 1749, ± 1750, 1753, 1758, 1764 enz.
Gegraveerden hensbeker (1758).
Wapenboek, aangelegd 1737 en tot heden bijgehouden.
Het RAADHUIS (modern) bewaart een bodeteeken (XVIII), van Groote-Lint.
De NED. HERV. KERK is een eenbeukige, driezijdig gesloten baksteenbouw, waarvan
de zuid- en de westmuur gedeeltelijk midden XVI zijn, terwiil aan den noordkant
over twee derden der lengte een uitbouw (XVII c) toegevoegd is, welke ± 1875
doorgetrokken is tot den oostelijken sluitingswand. Op den westmuur een open
achtkant koepeltorentje (XVII c). De kerk bezit:
Preekstoel (XVII c) en doophek met houten opstand (1654).
Koperen doopbekkenhouder (XVII B).
Eenvoudige banken met wapen, Lodewijk XIV.
Memorietafel (1634).
Tien-gebodenbord (XVII d).
Klok (XVII).
Vier zilveren bekers en twee dito kannen (1837).
Het huis A 1 heeft een gevelsteen (1645).
C 161. Cartouche (1604) en ankers.
Inrijposten van de hofstede MEERDERVOORT met steenen vleugelstukken (XVIII
b).
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Addenda.
A. Op blz. 217 (onder Leiden) tusschen de tweede en derde alinea in te voegen:
In 1914 zijn hier onder den vloer gevonden elf kleine zerkjes (XV en XVI, o.a.
uit 1496, 1509, 1523 en 1533) en dertien groote gebeeldhouwde zerken, o.a. van Mr.
Philip Codde (1471), Mr. Richaert Barradot, secretaris des Koninks (1518), fr. Joannes
de Palude (1537), voorts priesterzerken uit 1501 en 1529 en zerken uit 1485, 1516
(?), 1526, 1530 & 1552, 1535 & 1549, 1542, XVI A en 1554 & 1566.
B. Op blz. 242 (onder Loosduinen) bij te voegen:
Op de begraafplaats EIK-EN-DUINEN liggen de grondslagen van een aan de H.
Maagd gewijd kerkje, gesticht door den Roomsch-koning Willem II, in 1326
vernieuwd, in 1331 tot parochiekerk verheven en in 1581 afgebroken.
Van den bijbehoorenden toren (XV?) staat nog een deel der muren, van
groot-formaat baksteen, met overblijfselen van een kruisribgewelf. Ter plaatse van
den choormuur staat een afgeknotte zuil met latijnsch opschrift (XVIII). In de
nabijheid liggen eenige zerken (XVIII en XIX A).
Op het deel der begraafplaats ten westen van den toren, enkele oude
grafmonumenten, o.a.:
Op het voormalig algemeen kindergraf, een marmeren kinderfiguurtje door
Rombout Verhulst.
Marmeren groepje van drie kinderfiguurtjes (midden XVIII).
Marmeren vaas op hardsteenen voetstuk, Lodewijk XIV.
Hardsteenen obelisk, Lodewijk XVI.
Marmeren kinderfiguurtje, gemerkt: Devillers à la Haye 1848, op het graf der
familie d' Harvant.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

415

Chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken.
Boerenwoningen.
Zestiende eeuw:
1586,

Vlist.

1605,

Heikop en Boeikop.

± 1610,

Oostvoorne.

1617,

Oud-Beierland.

1619,

Lagezijde (Bodegraven).

1623,

Roelofarendsveen.

XVIIa,

Ouderkerk aan den IJsel.

1631(?),

Leerbroek.

1632,

Roon.

1635,

Oud-Beierland.

1637(?),

Voorschoten.

± 1645,

Oud-Beierland.

1647,

Zevenhuizen, Vijfhuizen.

1648,

Gouderak, Ooltgensplaat,
Zwammerdam.

XVIIA,

Dirksland, Vrijenban.

XVIIb,

Ooltgensplaat, Charlois,
Benedenheul.

1651,

Nieuwe-Tonge.

1652,

Kralingen.

1658,

Boven-Haastrecht.

1659,

Ouddorp.

1661,

Bergambacht.

1664,

Nieuw-Lekkerland.

1667,

Berkenwoude.

1671,

Bergambacht.

Zeventiende eeuw:
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1675,

Ouddorp.

1676,

Woerden.

1679,

Rietveld.

XVII,

Koudekerk, Lagezijde
(Aarlanderveen), de Lier,
Nieuw-Beierland,
Nieuw-Lekkerland,
Poortugaal, Stein, Streef
kerk.

XVIIB en d,

Ridderkerk.

1729,

Roon.

1737,

Poortugaal.

1752,

Bergambacht.

1759,

Roon.

1768,

Ridderkerk.

1769,

Heinenoord.

1777,

Ridderkerk.

1784,

Bodegraven, Heerjansdam.

1785,

Ouddorp.

1787,

Middelsluis.

1790,

Stellendam.

1799,

Roon, Charlois.

XVIII,

Stein.

1810,

Meliszand.

1599,

Alblasserdam.

1623, 1631 en XVIIb,

Gouda.

1657,

Overschie.

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:

Brug- en sluishuizen.
Zestiende eeuw:

Zeventiende eeuw:
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Bruggen.
Zestiende eeuw:
1599,

Alblasserdam.

± 1600,

Leiden.

1603,

Haastrecht.

1626,

Dordrecht.

1637,

Leiden.

1640,

Dordrecht.

1642, XVIIA en 1659,

Leiden.

1668,

Delft.

Zeventiende eeuw:
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XVIIc,

Overschie.

1680,

Rijswijk.

XVII,

Loosduinen.

1701 en 1702,

Delft.

1704,

Haastrecht.

1730,

Leiden.

1731,

Dirksland.

1733 en 1773,

Delft.

XVIII,

's-Gravenhage.

1808,

Delft.

XIXb,

's-Gravenhage.

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:

Doelens.
Zestiende eeuw:
1589,

Gorinchem.

1636,

's-Gravenhage, Dordrecht (thans
te Dubbeldam).

1645,

Leiden.

XVIIb,

Dordrecht.

1660,

Middelharnis.

1680,

Gorinchem.

XVIIIa,

Schoonhoven.

1768,

Sommelsdijk.

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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Gestichten van liefdadigheid.
Veertiende eeuw: Gouda (gasthuis).
Vijftiende eeuw: Leiden (St. Barbara-gasthuis, St. Annahofje).
Zestiende eeuw:
± 1500,

Dordrecht (H. Geesthuis), Leiden
(St. Caecilia-gasthuis).

1565,

Leiden (St. Janshof).

1592,

Zevenhuizen (Diaconiehuisjes).

1593,

Gorinchem (Oude-mannenhuis).

XVI B

Rotterdam (voorm. Pesthuis).

1596,

Ouddorp (Gasthuis).

XVI,

Den Briel (Merula-weeshuis).

± 1600,

Vlaardingen (voorm. Weeshuis),

1604,

Sommelsdijk (Gasthuis).

Zeventiende eeuw;
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1605,

Delft (Klauwhofje).

1607,

Leiden (H. Geesthuis).

1609,

Gouda
(Bestedelingenhuis).

1612,

Naaldwijk
(Oude-mannenhuis).

1614,

Gouda
(Oude-mannenhuis).

1616,

's-Gravenhage (H.
Geesthofje).

1618,

Noordwijk (Weeshuis).

1622,

Dordrecht
(Oude-mannenhuis).

1623,

Leiden (St.
Elisabeths-gasthuis).

1625,

Dordrecht (Arend
Maartenshof), Gouda
(Fundatie van Christina
Ghysberts).

XVIIa,

Den Briel (Gasthuis).

1627,

Leiden (Joost
Heindricxszhofje).

1628,

Leiden (Van
Assendelftshof).

1631,

Leiden (Bethlehemshof).

1635,

Goudswaard (H.
Geesthuis).

1636,

Leiden (St. Salvatorshof),
Rotterdam (Bank van
leening).

1640,

Leiden (Broekhoven's hof).

1641,

Leiden (Zionshof).

1642,

Gouda (Weeshuis).

1645,

Leiden (Hofje van
Woudendorp, Pietershof).

1647,

's-Gravenhage (Hofje van
Cornelia van Wouw).
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1650,

Leiden (H. Geesthuis).

1656,

Leiden (Loridanshofje).

1657,

Gouda (Fundaties van 't
Hart en van Tams).

1658-1662,

's-Gravenhage (Hofje van
Nieuwkoop), Leiden
(Pesthuis).

1659,

Leiden (Hofje van
Hoogeveen).

1660,

Delft (Hofje van
Graswinckel).

1665,

Gouda (Gasthuis).

1666,

Leiden (Tevelshof).

1670,

Leerdam (Hofje van
Aarden), Leiden
(Zionshof).

1671,

Dordrecht (Dolhuis),
Leiden (Schachtenhof).

XVIIc,

Gouda
(Oude-vrouwenhuis),
Leiden (Hofje het
Mierenest).

1680,

Gouda (Proveniershuis).

1681,

Leiden (St. Jacopshof en
Meermansburg).

1683,

Leiden (Jan Pesijnshof).

1688,

Leiden (H. Geesthofje),
overgebracht naar Delft.

1692,

Gouda (Swanenburgsch
hofje).

1700,

Gouda (Fundatie van
Cincq).

± 1700,

Woerden (Ger. Weeshuis).

1702,

Gouda (Hofje van
Jongkind).

Achttiende eeuw:
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1705,

Rotterdam (voorm.
Oude-mannenhuis).

1707,

Delft (Hofje van Van der
Dussen).

1723,

Leiden (De Zee's Hofje).

1726,

Dordrecht (Hofje van
Slingelandt).

1737,

Leiderdorp (voorm.
Weeshuis).

1743,

Gorinchem
(Burgerweeshuis).

XVIIIb,

Dordrecht (Koningshof).

± 1754,

's-Gravenhage (Fundatie
van Renswoude).

1755,

Dordrecht (Regentenhof).

1756,

's-Gravenhage (Hooft's
hofje).

1759,

Schiedam (Proveniershuis).

1765,

Schiedam (voorm.
Dolhuis).

1766,

Leiden (voorm. Waalsch
weeshuis).

1769,

Delft (Meisjeshuis).

1771,

Sommelsdijk
(Armenhuisjes).

1772,

Sommelsdijk (Weeshuis).

1773,

Leiden (Coninckshof),
's-Gravenhage
(Oude-mannenhuis).

XVIIIc,

Delftshaven
(Burgerweeshuis).

1779-1782,

Schiedam (Ned. Herv.
weeshuis).

1783-1786,

Rotterdam (De Koker's
hof).

1787,

Schiedam (St.
Jacobsgasthuis).
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1788,

Woerden (voorm.
Barbaragasthuis).

1793,

Oudewater (Hofje).

1799,

Sommelsdijk
(Diaconiehuis).

XVIIId,

Rotterdam (Kuyl's
fundatie), Warmond (St.
Nicolaasgesticht).

XVIII,

Delft (Bank van leening).

XVIII,

Gouda (Bosch-hofje).

1826,

Gorinchem (Diaconiehuis).

Negentiende eeuw:

Gevangenissen.
Veertiende eeuw: 's-Gravenhage (Gevangenpoort).
Vijftiende eeuw: 's-Gravenhage (gebouw bij de Gevangenpoort). 1463
(verbouwd XVII), Leiden (Gravestein).

Gildehuizen.
Zeventiende eeuw:
1671,

Leiden (kleêrmakers).

1706,

Rotterdam (schippers).

1728,

Rotterdam (kuipers).

Achttiende eeuw:
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1746,

Leiden (bakkers).

Midden XVIII,

Leiden (bierbrouwers).

Kapellen.
Vijftiende eeuw:
1428(?),

Leiden (St. Catharinagasthuis).

XV,

Delft (voorm. Gasthuis, thans Luth.
kerk en H. Geestzusters), Gouda
(Vrouwenklooster), Oudewater,
Tienhoven, Vianen.

XVb,

Gouda (Jeruzalemskapel).

XVB,

Delft (Maria-Magdalenaklooster).

XVd,

Den Briel (Gasthuis), Gouda (St.
Agnesklooster).

± 1500.

Leiden (Faliede-Begijnhof, thans
Bibliotheek).

1509,

Leiden (St. Annahofje).

1538,

Leiden (St. Jacobsgasthuis).

XVIA,

Naaldwijk (thans Synagoge).

Midden XVI,

Gouda (St. Joost).

XVIB,

Leiden (Witte nonnen, thans
Universiteit).

Zestiende eeuw:

Kasteelen en landhuizen.
Twaalfde eeuw: Burcht te Leiden.
Dertiende eeuw: Dever, Hillegersberg, Mathenesse, Merwede, Nieuw-Teylingen,
Ravesteyn.
Veertiende eeuw: Heukelom (verbouwd 1734).
Vijftiende eeuw:
± 1432,

Roon (verbouwd 1598).
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Vóór 1479,

Oosterwijk.

Zestiende eeuw: Binckhorst (verbouwd XVII), Schelluinenburg.
Zeventiende eeuw:
1623,

Overvoorde.

XVIIa,

Duivenvoorde (verbouwd
1727).

1627,

Nieuwkoop.

1641-1643,

Hofwijck.

XVIIA,

Huis te Hoorn.

± 1650,

Ockenburg.

± 1669,

Oud-Poelgeest, Pendrecht.

XVIIB,

Gravenstein, Meerburg.

XVII,

Poelgeest.

1722,

Katwijk aan den Rijn.

1723,

Kralingen.

Achttiende eeuw:
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± 1740,

Endegeest.

1743,

Zeeburg.

1746,

Huis ten Donck.

Midden XVIII,

Lindenhof.

1762,

Leeuwenburg.

± 1770,

Ter Wadding.

XVIIIc,

Buitenzorg (Zoeterwoude).

± 1780,

Groot Stadwijk, Warmond.

XVIIIB,

Kralingen.

Kerken.
Twaalfde eeuw: Ouderkerk aan den IJsel (schip), Sassenheim (deel schip, ± 1100).
Dertiende eeuw: Delft (Oude kerk, deel schip), Kijfhoek, Rijnsburg (± 1200),
Vlaardingen (overblijfsel voorm. St. Jan, thans Waag), Voorhout (deel schip en
choor), Wassenaar (deel schip).
Veertiende eeuw: Abbenbroek (schip), Delft (Nieuwe kerk, begonnen na 1383),
Giesen-Oudekerk, Katwijk aan den Rijn (schip), Leiden (choor en transept St. Pieter,
schip St. Pancras), Monster, Naaldwijk (schip), Nieuwland (verbouwd 1866),
Noordeloos, Ouddorp (choor, 1348), Oudewater, Spijk (choor), Tienhoven.
Vijftiende eeuw:
± 1400,

Ameide, 's-Gravenhage
(Kloosterkerk), Schoonhoven,
Wijngaarden.

1401,

Asperen.

1409-1436,

Rotterdam (schip St. Laurens).

XVa,

Bleiswijk, Dordrecht (choor
Groote kerk), Langerak
(dwarspand en choor), Schiedam
(choor Groote kerk), Tienhoven
(schip), Zwartewaal (schip).

± 1430,

Roon.

1445,

Mijnsheerenland.

XVb,

Poortugaal (choor).
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XV A,

Den Briel, Everdingen,
's-Gravenhage (choor Groote
kerk), Heinenoord, Heukelom
(choor en dwarspand), Waarder
(schip).

Midden XV,

Bleskensgraaf, Giesen-Nieuwkerk
(choor), Goudriaan, Heikop en
Boeikop (choor), Hoornaar,
Lekswoud, Molenaarsgraaf,
Nieuwpoort, het Woud.

1457-1471,

Dordrecht (schip Groote kerk).

1465,

Wateringen.

1464-1499,

Sommelsdijk.

XVc,

Geervliet, Leerbroek,
Noordwijk-Binnen, Ridderkerk,
Spijk.

± 1475,

Poortugaal (schip en dwarspand).

1485,

Gouda (choor).
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XVB,

Bodegraven, Haastrecht,
Heenvliet, IJselmonde,
Langerak (schip), Leerdam,
Rotterdam (dwarspand en
choor St. Laurens),
Schiedam (schip en
noordelijke zijbeuk Groote
kerk), Zuidland.

XVd,

Abbenbroek (schip), St.
Antoniepolder,
Barendrecht, Berkel
(choor), Dirksland,
Dordrecht (Nieuwe kerk,
herbouwd ± 1570),
Heerjansdam,
Heer-Oudelandsambacht,
Hendrik Ido-ambacht,
Katwijk aan den Rijn
(zijbeuken en choor),
Naaldwijk (choor),
Nieuwenhoorn, Oude
Tonge, Scheveningen,
Voorburg (choor),
Zijdeveld.

XV,

Alfen (herbouwd 1618),
Delft (Oude en Nieuwe
kerk), Gouda (schip),
Groote Lint, Hillegersberg,
Kijfhoek, Leiden (St. Pieter
en St. Pancras), Maasland,
Middelharnis, Monster,
Ouderkerk aan den IJsel
(choor en dwarspand,
Pernis, Rotterdam
(Fransche kerk),
Streefkerk, Vianen,
Warmond, Wassenaar
(choor en dwarspand),
Woerden.

± 1500,

Delfshaven,
Nieuw-Helvoet,
Noordeloos (transept),
Schiedam (zuidelijke
zijbeuk Groote kerk).

Zestiende eeuw:
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1511,

Strijen.

1512,

Dordrecht (Augustijnen).

± 1513,

Bergambacht (hernieuwd
1891).

XVIa,

Ketel, Koudekerk, Leiden
(schip St. Pieter,
dwarspand en choor St.
Pancras), Loosduinen,
Nieuwerkerk aan den IJsel,
Nieuwe-Tonge,
Schipluiden, Spijkenisse,
Stad aan 't Haringvliet,
Valkenburg, Voorburg
(schip en dwarspand),
Zuidland, Zwartewaal
(choor).

1534,

Rijnsaterwoude.

1539-1550,

's-Gravenhage (schip
Groote kerk).

1540,

's-Gravenhage (vergrooting
Kloosterkerk), Woerden
(dwarspand en choor).

XVIb,

Poortugaal (zijbeuken),
Rijswijk.

XVIA,

Delft (Oude kerk),
Maasland, Oudenhoorn,
Piershil.

Midden XVI,

Meerkerk (choor),
Zwijndrecht.

1552,

Gouda, (Groote kerk).

1567,

Oud-Beierland.

± 1568,

Aardam.

± 1573,

Lisse.

1574,

Katwijk aan Zee (vergroot
1694 en 1709).

1582,

Vlaardingen (verbouwd
1643 en 1665).

1585,

Leimuiden.

1590,

De Lier (choor).

1592,

Kapelle aan den IJsel
(schip).
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Maassluis (Oude kerk).

XVIB,

Moordrecht.
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XVId,

Noordwijkerhout,
Zoeterwoude.

XVId of XVII,

Oegstgeest.

1606,

Hillegom (choor).

1620,

Leiderdorp.

XVIIa,

Ottoland, Rokkanje.

1627-1628,

Ostvoorne.

1629-1639,

Maassluis (Nieuwe kerk).

1630,

Dubbeldam.

1639-1649,

Leiden (Marekerk).

1644,

Leiden (Bethlehemskerk).

1646,

Hazerswoude, Woerden
(Luthersche kerk).

1647,

Den Bommel, Noordwijk
aan Zee.

1649-1656,

's-Gravenhage (Nieuwe
kerk).

1650,

Westmaas.

1653,

Numansdorp,
Oude-Wetering,
Woubrugge.

1655,

Kapelle aan den IJsel
(choor), Klaaswaal.

1658,

Gouderak, Hoogvliet
(1658-1660), De Lier
(schip).

1661,

Hellevoetsluis.

1662,

Moerkapelle.

1663.

Leiden (Waardkerk),
Oudshoorn (1663-1665).

1664 en ± 1680,

Leiden (Oud-Kath. kerk).

XVIIc,

Zwijndrecht.

1678,

Zuid-Beierland.

1680,

Rotterdam (Oosterkerk).

Zeventiende eeuw:
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1695,

Rotterdam (Schotsche
kerk).

1696,

Dordrecht (Waalsche
kerk).

1697,

Leidschendam.

XVIIB,

Hillegom (schip).

XVII,

Lekkerkerk, Rotterdam
(Fransche kerk).

± 1700,

Rotterdam (Oud-Kath. St.
Laurens).

1700-1701,

Zevenhuizen.

1701,

Schoonrewoerd.

1708,

Goedereede.

1719,

Rotterdam (Oud-Kath.
Paradijskerk).

1725,

's-Gravenhage (Port. Isr.
Synagoge), Rotterdam
(Synagoge).

1729,

Hoogmade.

1732,

Berkel (schip).

1733,

Rotterdam (Luthersche
kerk).

1743,

Delft (Oud-Kath. kerk).

XVIIIb,

's-Gravenhage (Oud-Kath.
kerk).

Achttiende eeuw:
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1759-1761,

's-Gravenhage (Luthersche
kerk).

1762,

Leiden (Synagoge).

1773,

Rotterdam (Doopsgezinde
kerk).

XVIIIc,

Sliedrecht.

1779,

Rotterdam (H. Rosalia).

1784,

Zegwaard.

1788,

Herkingen.

1794,

Heikop en Boeikop (schip).

1796,

Benthuizen.

XVIII,

Goudswaard.

1807,

's-Gravenhage (Waalsche
kerk).

1815,

's-Gravenzande.

1819,

Stellendam.

1821,

Nieuw-Helvoet.

1822,

's-Gravenhage (St.
Willebrord), Schiedam (St.
Joannes Bapt.).

1823-1826,

Dordrecht (R.K. kerk).

1824,

Brandwijk.

1826,

Nieuw-Beierland.

1829,

Hagestein, Oudenhoorn.

1831,

Middelharnis (R.K. kerk),
Monster (R.K. kerk).

1832,

Nieuwveen, Rotterdam (H.
Dominicus).

1833,

Berkenwoude, Rijsoord.

1835,

Leiden (O.L. Vrouw O.O.).

1836,

Leiden (H. Petrus).

1837,

Waddingsveen,
Zevenhoven.

Negentiende eeuw:
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1838,

Cillaarshoek, Gorinchem
(R.K. kerk), Rotterdam
(R.K. St. Laurenskerk).

1839,

's-Gravenhage (H.
Theresia), Leiden (O.L.
Vrouw Hemelvaart),
Puttershoek.

1840,

Middelharnis (Synagoge),
Vierpolders.

1843-1845,

's-Gravenhage (H.H.
Antonius en Lodewijk).

1842,

Dordrecht (Oud-Kath.
kerk), Gorinchem
(Synagoge).

1843,

Oud-Beierland (Synagoge).

1844,

's-Gravenhage (N. Isr.
Synagoge).

1845-1848,

Rotterdam (Zuiderkerk).

1846,

Achthuizen (R.K. kerk).

1847,

Nieuw-Lekkerland,
Ooltgensplaat.

1849,

Gorinchem.

Kloosters en begijnhoven.
Vijftiende eeuw: Delft (St. Agatha en Begijnhof), Gouda (Cellebroeders),
's-Gravenhage (Dominicanen), Meliszand.
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Zestiende eeuw: Den Briel (Brigittinessen en Clarissen), Delft (St. Agat St.
Barbara en Minderbroeders), Maasland (Commanderij der Duitsche Orde).

Kruisgangen.
Vijftiende eeuw: Dordrecht (Augustijnenklooster).
Zestiende eeuw: Gouda (Vrouwenklooster).

Markt- en waaggebouwen, beurzen enz.
Zestiende eeuw:
1566,

Vlaardingen (waag).

1607,

Leiden (penshal).

± 1610,

Rotterdam (schippershuis).

1617,

Schoonhoven (waag).

1622,

Gouda (zakkendragershuisje).

1623,

Den Briel (waag).

1639-1640,

Leiden (lakenhal).

XVII A,

Herkingen (vischbank).

XVIIb,

's-Gravenhage (goud- en
zilversmids keurhuis).

Midden XVII,

Gouda (vischmarkt).

1653,

Delfshaven (kraanhuisje).

1658,

Leiden (waag).

1662,

's-Gravenhage (korenhuis).

1665,

Leiden (accijnshuisjes).

1668,

Gouda (waag).

1697,

Gouda (boterhal).

XVII B,

Delft (vleeschhal met vischmarkt),
's-Gravenhage (groot boterhuis).

XVIId,

Den Briel (zakkendragershuis).

Zeventiende eeuw:
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Achttiende eeuw:
1721-1736,

Rotterdam (beurs).

1725,

Schiedam (zakkendragershuis).

1748,

Schiedam (waag).

1765,

Delft (boterhuis).

1770,

Delft (waag).

1778,

Vlaardingen (vischhal).

1792,

Schiedam (beurs).

1825,

Leiden (botermarkt).

XIX A,

Dordrecht (korenbeurs).

Negentiende eeuw:
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Militaire gebouwen.
Zeventiende eeuw:
1601,

Delft (ammunitiemagazijn).

1611,

Delft (kruitmagazijn).

1660,

Hof van Delft (kruithuis), Rotterdam
(tuighuis der marine, thans
marinierskazerne).

1665,

's-Gravenhage (geschutgieterij).

± 1687,

Hellevoetsluis (magazijn).

1692,

Delft (arsenaal).

1781,

Nieuwpoort (arsenaal).

1784,

Gorinchem (hoofdwacht).

1790,

Woerden (kazerne).

1792,

Den Briel (hoofdwacht).

XVIII,

's-Gravenhage (hoofdwacht).

XVIIIB,

's-Gravenhage (kazerne).

1822 en 1840,

's-Gravenhage (kazernes).

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:

Molens.
Zeventiende eeuw:
XVIIA,

Rotterdam.

1694,

Goudswaard.

1697,

Pijnakker.

XVII,

Bergambacht.

1703,

Nieuw-Beierland.

1704,

Dirksland.

1713,

Dordrecht.

1718,

Godschalksoord, Maasland.

Achttiende eeuw:
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1721,

Ridderkerk.

XVIIIa,

Gouda.

1729,

Ooltgensplaat.

1734,

Piershil.

1735,

Den Bommel.

1736,

Rotterdam.

1740,

Katwijk aan den Rijn.

1743,

Heenvliet, Leiden.

1746,

Stad aan 't Haringvliet.

1748,

Oude-Tonge.
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Midden XVIII,

Oud-Beierland.

1751,

Gouda.

1753,

Rotterdam.

1754,

Leiden.

1762,

Dordrecht.

1767,

Maasland.

1768,

Nieuwe-Tonge.

1770 en 1775,

Schiedam.

1781,

Bleiswijk.

1785,

Schiedam.

1791,

Goedereede.

1792,

Maassluis.

1794,

Schiedam.

1803,

Schiedam.

1821,

Stellendam.

1845,

Ouddorp.

Negentiende eeuw:

Munt.
1555 en 1660,

Dordrecht.

Pakhuizen.
Zestiende eeuw:
XVIA,

Delft (Oude Delft 96).

1566,

Schoonhoven (stads-korenhuis).

1611,

Oudewater (Korte Donkeregaard C
64).

± 1615,

Dordrecht (Lombardstraat 15),

Zeventiende eeuw:
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1631,

Delft (huis der O.-I. Compagnie).

1646,

Vlaardingen (West Havenkade 10).

1648,

Koudekerk, Rotterdam
(Schrijnwerkerssteeg 11),
Schoonhoven (Achtertol).

XVIIA,

Rotterdam (Hoogstraat 177, Houttuin
46 en 14).

1658,

Dordrecht (Kuipershaven 18).

1660,

Leiden (Heerengracht 82).

1666,

Leiden (Oosterkerkstraat).

XVIIc,

Leiden (Utrechtsche Veer 2).

1698,

Rotterdam (huis der O.-I. Compagnie).

XVIIB,

Rotterdam (Botersloot 161,
Boerenvischsteiger 9).

XVIId,

Leiden (Heerengracht 16).
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Achttiende eeuw:
1737,

Leiden (Oude Rijn 90).

1744,

Sommelsdijk.

XVIIIb,

Delfshaven (huis der O.-I.
Compagnie).

1754,

Leiden (graanmagazijn voor de
armen).

1755,

Dordrecht (Kuipershaven 14).

Paleizen.
Dertiende eeuw: 's-Gravenhage (grafelijk hof.)
Zeventiende eeuw:
1633-1644,

's-Gravenhage (Mauritshuis).

1640,

's-Gravenhage (paleis Noordeinde).

1645-1652,

's-Gravenhage (paleis in het bosch).

XVII,

's-Gravenhage (Stadhouderlijk
kwartier).

1734-1738,

's-Gravenhage (Kon. bibliotheek,
vroeger paleis van den graaf van
Nassau-Odijk).

Midden XVIII,

's-Gravenhage (paleis der Friesche
stadhouders).

± 1767,

's-Gravenhage (schouwburg, vroeger
paleis van den Prins van
Nassau-Weilburg).

1777-1793,

's-Gravenhage (paleis van Willem
V).

1814-1821,

's-Gravenhage (vergrooting paleis
Noordeinde).

XIXa,

's-Gravenhage (vergrooting paleis
Kneuterdijk).

Achttiende eeuw:

Negentiende eeuw:
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1827-1830,

's-Gravenhage (paleis van Justitie,
vroeger paleis van Prins Frederik).

Polderhuizen en waterschapsgebouwen.
Zestiende eeuw:
± 1520,

Delft (gemeenlandshuis van
Delfland).

1568,

Leiden (gemeenlandshuis van
Rijnland).

1581,

Elshout.

1626,

Maassluis (gemeenlandshuis van
Delfland).

1648,

Elshout.

Midden XVII,

Delftsche Schouw.

1662,

Rotterdam (museum Boymans,
vroeger gemeenlandshuis van
Schieland).

1769,

Ameide.

XVIIIB,

Alblasserdam.

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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Pompen en fonteinen.
Zestiende eeuw:
1567,

Vianen (fontein van
Ameliastein).

1590,

Den Briel.

1607,

Gorinchem.

1629,

Naaldwijk.

1648 en 1662,

Vianen.

1669,

Gorinchem.

1692,

Leiden (fontein).

XVII,

Leksmond.

XVIIB,

Leiden (Hofje van Hoogeveen).

XVIId,

Leiden.

XVIIIa,

's-Gravenhage.

1730,

Leiden (Schachtenhof).

1740,

Hillegom.

1748,

Monster.

± 1750,

Leiden (St. Annahofje).

1783,

Leiden.

XVIIId,

's-Gravenhage, Leiden.

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:

Poortgebouwen.
Veertiende eeuw: 's-Gravenhage (Gevangenpoort).
Vijftiende eeuw: Delft (Oostpoort, verbouwd 1514), 's-Gravenhage (Middenpoort,
verbouwd XVI A en 1620), Vianen (Lekpoort).
Zeventiende eeuw:
1601,

Schoonhoven (Veerpoort).

1608,

Vrijenban.

1618,

Dordrecht (Groothoofdspoort).
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1625,

Gorinchem (Dalempoort).

1634,

's-Gravenhage (Grenadiers- en
Binnenpoort).

1642,

Gorinchem (Waterpoort, thans te
Amsterdam).

1652,

Dordrecht (Catharijnepoort).

1667,

Leiden (Zijlpoort).

1669,

Leiden (Morschpoort).

1709,

Den Briel, (Lange poort).

1764,

Rotterdam (Delftsche poort).

XVIIId

's-Gravenhage (Hofpoort).

Achttiende eeuw:
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Raadhuizen.
Dertiende eeuw: Delft (onderbouw toren).
Veertiende eeuw: Dordrecht (gedeelte van den onderbouw, 1383).
Vijftiende eeuw: Delft (bovenbouw toren), Gouda (1448-1450), Vianen (XVB).
Zestiende eeuw:
1501,

Woerden (verbouwd 1601 en
1614).

XVIa,

Schoonhoven.

1564,

's-Gravenhage.

1586,

Vlist.

1588,

Oudewater.

1598,

Leiden (uit ouder verbouwd in
1598 en vergroot 1604, 1662 en
1735).

1616,

Ooltgensplaat.

1618,

Delft, Haastrecht.

1622,

Oud-Beierland.

1628,

Nieuwkoop.

1632,

Naaldwijk.

1637,

Schiedam.

1638,

Asperen.

1639,

Den Briel, Middelharnis.

1644,

Ameide.

1650,

Vlaardingen.

XVIIb,

Geervliet.

Midden XVII,

Maassluis.

1697,

Nieuwpoort.

1733-1739,

's-Gravenhage.

1752,

Hillegersberg.

1776,

Nieuwe-Tonge.

1792,

Den Briel.

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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Negentiende eeuw:
1823-1827,

Rotterdam.

1835,

Puttershoek.

XIX b,

Dordrecht.

Scholen.
Zestiende eeuw:
1590,

Leiden (Latijnsche school).

1594,

Den Briel (Latijnsche school).

1664,

Gouda (Latijnsche school).

Zeventiende eeuw:
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Achttiende eeuw:
1746,

Wassenaar.

1778,

Het Woud.

1804,

Katwijk aan den Rijn.

1839,

's-Gravenhage (Academie).

Negentiende eeuw:

Standbeelden.
Zeventiende eeuw:
1622,

Rotterdam (Erasmus).

1845,

's-Gravenhage (Descartes, Willem de
Zwijger te paard).

1848,

's-Gravenhage (Willem de Zwijger).

Negentiende eeuw:

Tolhekken.
Zeventiende eeuw:
1665,

's-Gravenhage.

± 1700,

Pijnakker.

1701,

Warmond.

± 1756,

Heenvliet.

Achttiende eeuw:

Torens (van kerken en kapellen).
Dertiende eeuw: Delft (Oude kerk), Groote Lint, Haastrecht, Hagestein, Leerdam,
Lisse, Nieuwland, Oud-Alblas, Ouderkerk aan den IJsel, Oudewater, Rijnsburg (±
1200), Sassenheim, Schoonrewoerd, Spijk, Tienhoven, Vianen, Zwammerdam.
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Veertiende eeuw: Ameide, St. Antoniepolder, Delft (Nieuwe kerk, 1396-1412),
Geervliet, Gouda (Groote kerk), Hendrik-Ido-ambacht, Hillegersberg, Katwijk aan
den Rijn (1378), Leksmond, Maasland, Monster, Naaldwijk, Noordeloos (± 1300),
Noordwijk-binnen, Noordwijkerhout, Poortugaal, Simonshaven, Warmond,
Wassenaar, het Woud.
Vijftiende eeuw:
± 1400,

Gorinchem, Leerbroek,
Schoonhoven, Woerden.

1417,

Den Briel.

XV a,

Abbenbroek, Schiedam,
Voorburg.

± 1430,

Roon.

1445,

Mijnsheerenland.

1449,

Rotterdam (Groote kerk).

XV b,

Streefkerk, Pijnakker.

± 1450,

Giesen-Nieuwkerk,
Giesen-Oudekerk, Goudriaan,
Hoornaar, De Lier.
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XV A

's-Gravenhage (Groote
kerk), Heinenoord,
Kedichem, Ketel,
Loosduinen.

1462,

Den Briel.

1465,

Wateringen.

XV c,

Ridderkerk.

± 1480,

Voorschoten.

1483,

Dirksland.

XV B,

Bodegraven, Dordrecht
(Groote kerk), Gorinchem
(H. Geestkapel), Hillegom,
IJselmonde, Langerak.

XV d,

Alblasserdam, Barendrecht
(vernieuwd 1787),
Bergambacht,
Berkenwoude,
Heerjansdam,
Middelharnis,
Nieuwenhoorn,
Oude-Tonge, Pernis,
Scheveningen, Zegwaard
(verbouwd 1642),
Zoeterwoude.

XV,

Asperen, Berkel,
Hoogmade (fragment),
Koudekerk, Meerkerk,
Moordrecht, Rijswijk.

± 1500,

Groot-Ammers,
Schoonhoven,
Zevenhuizen.

1501,

Stolwijk.

1508,

Ouddorp.

1511,

Strijen.

XVIa,

Bleiswijk, Gouda (St.
Barbarakapel),
Nieuwerkerk aan den IJsel,
Nieuwe-Tonge, Nootdorp,

Zestiende eeuw:
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Spijkenisse, Strijen,
Zuidland.
1534,

Rijnsaterwoude.

1538,

Leiden (Lodewijkskapel).

XVIA,

Nieuw-Helvoet, Piershil.

XVIc,

Gouda (O.L.
Vrouwekapel).

1585,

Leimuiden.

1597,

Zwartewaal.

1598,

Beneden-Hardingsveld.

1604,

Oud-Beierland.

1625,

Rotterdam (Fransche kerk

1627-1628,

Oostvoorne.

1632-1635,

Sommelsdijk.

1646,

Hazerswoude.

1650,

Westmaas.

1655,

Klaaswaal.

1658,

Gouderak.

1659,

Schoonhoven.

1660,

Charlois.

1662,

Moerkapelle.

1665,

Valkenburg.

1670,

Leiden (Universiteit).

XVIId,

Benthuizen.

Zeventiende eeuw:
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Achttiende eeuw:
1721 (?),

Goudswaard.

± 1744,

Vlaardingen.

1780,

Lekkerkerk.

1781,

Numansdorp.

1788,

Herkingen.

1805,

Kapelle aan den IJsel.

Negentiende eeuw:

Vergaderzalen.
Zeventiende eeuw:
Midden XVII,

's-Gravenhage (Staten-Generaal).

1652-1657,

's-Gravenhage (Staten van Holland).

1688,

's-Gravenhage (Civiele kamer van
het Hof van Holland).

1697,

's-Gravenhage (Trèveszaal).

XVIIB en 1768,

's-Gravenhage (Raadkamer van den
Hoogen Raad).

Wallen en muren.
Vijftiende eeuw: Geervliet (waltoren, XV of XVI), Leiden (waltoren, ± 1420),
Leerdam (XVd).
Zestiende eeuw:
1584-1592,

Gorinchem.

1603,

Dordrecht.

± 1650,

Hellevoetsluis.

1665,

Ouddorp (schans).

1673,

Nieuwpoort.

Zeventiende eeuw:

Achttiende eeuw:
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1702 en 1781,

Den Briel.

XVIIId en XIXa,

Ooltgensplaat.

Woonhuisgevels.
Veertiende eeuw: Gorinchem.
Zestiende eeuw:
± 1520,

Dordrecht (Groenmarkt 43).

1540,

Delft (Wijnhaven 20).

1545,

Delft (Koornmarkt 64).

XVIA,

Den Briel (Botermarkt 42), Delft
(Wijnhaven 16), Dordrecht (Wijnstraat
59, Voorstraat 70, 72 en hoek
Gravenstraat), Gouda (Naaijerstraat 6,
Peperstraat 108, Westhaven 65).
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± 550,

Delft (Koornmarkt 81,
Oude Delft hoek
Breedstraat), Dordrecht
(Voorstraat 250,
Groenmarkt 31,
Nieuwstraat 10).

1556,

Dordrecht (Wijnstraat 71).

1561,

Dordrecht (Voorstraat
148).

1563,

Delft (Verversdijk 170),
Gorinchem (Burgstraat B
633).

1565,

Den Briel (Langestraat 38).

1566,

Gorinchem (Gasthuisstraat
C 12).

1568,

Schoonhoven (Haven 82).

1571,

Schoonhoven
(Lopikerstraat 13).

1581,

Elshout.

1585,

Delft (Boterbrug 15).

1588 en 1595,

Den Briel (Botermarkt 94).

1590,

Zegwaard.

XVIB,

Delft (Choorstraat 54,
Voldersgracht 6),
Rotterdam (Haringvliet
75).

XVId,

Den Briel (Botermarkt 84),
Oudewater (Havenstraat B
6).

± 1600,

Dordrecht (Nieuwstraat
33).

1600,

Ooltgensplaat.

1601,

Oudewater (Markt B 232).

1602,

Oudewater
(Leeuweringstraat B 162).

1603,

Dordrecht (Voorstraat
134), Gorinchem

Zeventiende eeuw:
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(Kerksteeg), Heikop en
Boeikop, Leksmond,
Rotterdam (Visschersdijk
61).
1605,

Rotterdam (Visschersdijk
83).

1606,

Delft (Vrouw Jutteland 9).

1609,

Dordrecht (Vischstraat 3),
Godschalksoord.

1611,

Leiden (Koorlammersteeg
1), Warmond.

Tusschen 1611 en 1618, 's-Gravenhage (Kneuterdijk
naast 22).
1612,

Den Briel (Maarland 14,
Nobelstraat 14), Delft
(Voorstraat 3), Leiden
(Stadstimmerwerf),
Zuidland.

1613,

Goedereede, Gorinchem
(Kruisstraat C 351),
Oudewater (Havenstraat B
10).

1614,

Delft (Oude Delft 38),
Koudekerke, Oudewater
(Havenstraat B 11),
Zwijndrecht.

1615,

Delft (Markt 53),
Gorinchem (Robberstraat
B 253), Gouda
(Naaijerstraat 12),
Oudewater (Wijdstraat C
18).

1618,

Dordrecht (Voorstraat 201,
Riedijk 74),
Nieuw-Helvoet.

1619,

Leiden (Pieterskerkgracht
9), Oudewater
(Noorderkerkstraat
279/281), Zuidland.

1620,

Delft (Achterom 53),
Vianen (Voorstraat 176).

1621,

Delft (Koornmarkt 64),
Dordrecht
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(Steeg-over-sloot 9),
Leiden (Rapenburg 70).
1622,

Rotterdam (Hoogstraat 87).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

435

1624,

's-Gravenhage (Luthersche Burgwal 29).

XVII a,

Den Briel (Maarland 28), 's-Gravenhage
(Korte Vijverberg 3, Lange Voorhout 6,
Wagenstraat 39), Leiden (Oude Singel
72), Maassluis (Vleerstraat 73).

± 1625,

Gorinchem (Westwagenstraat D 487),
Gouda (Westhaven 30 en 42).

1626,

Dordrecht (Voorstraat 146).

1630,

Leiden (Rapenburg 129).

± 1630,

's-Gravenhage (Lange Voorhout hoek
Kneuterdijk), Leiden (Breestraat 56).

1632,

Dordrecht (Voorstraat tusschen 207 en
209), Leiden (Breestraat 177), Voorburg
(Swaensteyn).

1633,

Oudewater (IJselveere A 92).

1635,

Zuidland.

1637,

Gouda (Zeugenstraat 64, Gouwe 201),
Zuidland.

1638,

Valkenburg.

1639,

Delft (Choorstraat 45), Gouda (Korte
Groenendaal 28).

1640,

Oudewater (Wijdstraat C 21).

1641,

Leiden (Haven 20).

1642,

Schoonhoven (Lopikerstraat 37).

1643,

Oudewater (Wijdstraat C 38).

1644,

Pijnakker.

1645,

Gorinchem (Kalkhaven B 293), Leiden
(Haven 40), Maassluis (Dijk C 31).

1647,

Pijnakker.

1649,

Schipluiden.

1650,

Dordrecht (Voorstraat 81), Gouda
(Gouwe 159), Leiden (Nieuwstraat 49,
Mandemakerssteeg 5, Langebrug 83),
Oudewater (Markt B 236), Rotterdam
(Botersloot 35).

XVII A,

Dirksland, Rotterdam (Schiedamsche
Dijk 226 en Valkensteeg 10).
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XVII b,

Delft (Oude Delft 159).

Midden XVII,

Delft (Markt 30), Dordrecht
(Steeg-over-sloot), 's-Gravenhage
(Prinsegracht 4, 15, 21), Leiden
(Rapenburg 48), Zoeterwoude.

1651,

Dordrecht (Groote Spuistraat 5), Leiden
(Turfmarkt 10), Oostvoorne.

1652,

Leiden (Breestraat 79).

1653,

's-Gravenhage (Kneuterdijk 6), Maassluis
(Dijk C 34).

± 1653,

Leiden (Pieterskerkhof 9-17).

1655,

Den Briel (Maarland 63), Leiden
(Bibliotheca Thysiana).

1656,

Pijnakker.

1657,

Dordrecht (Steeg-over-sloot 42-44),
Gouda (Gouwe 202), Ouddorp.

1660,

's-Gravenhage (Groenmarkt hoek
Hoogstraat), Leiden (Noordeinde 11).

± 1660,

Dordrecht (Engelenburgereinde 8).

1662,

Numansdorp.

1663,

Dordrecht (Varkenmarkt 42), Gouda
(Achter de Vischmarkt 24).
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1664,

Leiden (Rapenburg 29 en
31), Laag-Blokland.

1665,

Oud-Beierland, Rotterdam
(St. Laurensstraat 47),
Vlaardingen (Vleersteeg
35).

1666,

Pijnakker.

1667,

Kedichem.

Tusschen 1667 en 1675,

Leiden (Rapenburg 2-10).

1668,

Dordrecht (Hellingen 83).

1669,

Leiden (St. Jacobsgracht
16).

1670,

Bergambacht (smidse),
Ottoland.

1671,

Leiden (Pieterskerkgracht
hoek Langebrug,
Noordeinde 24), Rotterdam
(Steiger 8), Stolwijk.

1672,

Rotterdam (St.
Laurensstraat 31).

1674,

Dirksland.

1675,

Pijnakker.

XVIIc,

Delft (Oude Delft 157),
's-Gravenhage (kantoor van
het kadaster), Leiden
(Papengracht 32, Breestraat
84 en 139, Rapenburg
41-45 en 51-57).

1678,

Dordrecht (Groote
Kerksplein 3), Ouddorp.

1679,

Leiden (Haarlemmerstraat
174).

1680,

Rotterdam
(Westewagenstraat 88).

1682,

Leiden (Vischmarkt 8).

1683,

's-Gravenhage
(Wagenstraat 215).

1684,

Rotterdam (Wijnhaven
151).
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1686,

Ouderkerk a.d. IJsel,
Rotterdam (Tweede
Lombardstraat 63 en Open
Rijstuin).

1687,

Gorinchem, (Tolsteeg B
104), Rotterdam (Kipstraat
7).

1688,

Rotterdam (Raambrug 1,
Hoogstraat 227, Spui 1,
Langebaanstraat 23-25).

1692,

Gouda (Markt 43).

1695,

Rotterdam (Oppert 29).

1700,

Rotterdam (Oppert 83-85).

XVII,

Den Briel (Zuideinde 105),
Haastrecht, Leiden
(Boommarkt 13).

XVIIB,

Delft (Markt 59),
Dordrecht (Wijnstraat 69),
Leiden (Steenschuur 1,
Rapenburg 34-38).

XVIId,

Gorinchem (Gasthuisstraat
C 4), Leiden (Hooigracht
48, Rapenburg 19 en 40),
Rotterdam (Nieuwe Haven
66, Haringvliet 50,
Leuvehaven 20 en 22).

1700,

Rotterdam (Oppert 83-85).

1701,

Rotterdam (Wijnhaven
61-65, Haringvliet 48).

1702,

Dordrecht (Wijnstraat 10),
Rotterdam (Nieuwstraat
30).

1703,

Moordrecht, Rotterdam
(Zuidblaak 12-14).

Achttiende eeuw:
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1704,

Rotterdam (Nieuwe Haven 111, Oppert
94).

1711,

Rotterdam (Haringvliet 66-68).

1715,

Leiden (Oude Singel 78).

1717,

Schoonhoven (Koestraat 112).

1720,

Dordrecht (Nieuwe Haven 31).

1721,

's-Gravendeel (B 177), Rotterdam
(Wijnhaven 53).

1722,

Mijnsheerenland.

1725,

Gouda (Wijdstraat 5, Gouwe 14,
Westhaven 16).

XVIIIa,

Gouda (Westhaven 52), 's-Gravenhage
(Korte Vijverberg 3, Lange Vijverberg
8), Rotterdam (Boompjes 77-81).

726,

Heukelom.

1727,

Gorinchem (Gasthuisstraat C 26-27),
Gouda (Kleiweg 117).

1728,

Dordrecht (Hak 3-5), Leiden (Rapenburg
27).

1729,

Dordrecht (Nieuwe Haven 39),
Hillegersberg.

1735,

Dordrecht (Wijnstraat 95), Gouda (Markt
40).

1736,

Rotterdam (Haagsche Veer 40).

1737-1741,

's-Gravenhage, Plein 23 (Min. v. Buitenl.
Zaken).

1738,

Overschie.

1739-1746,

's-Gravenhage, Plein 3 (Min. v. Oorlog).

1740,

Dordrecht (Groote Kerkbuurt 12), Leiden
(Garenmarkt 8), Rotterdam (Oppert 65a).

± 1740,

Delft (Oude Delft 123, 205, Voorstraat
19, Koornmarkt 95), Gouda (Westhaven
20), Rotterdam (Boompjes 16).

1741,

Delft (Oude Delft 241).

1743,

Hendrik-Ido-Ambacht.

1744-1748,

Dordrecht (Voorstraat 140).

1749,

Leiden (Rapenburg 65).
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1750,

Gorinchem (Molenstraat B 51).

XVIIIb,

Gouda (Lange Tiendenweg 79),
's-Gravenhage (Prinsegracht 65, 69, 71,
Prinsessegracht 20-29, Lange Voorhout
13, 32, 38), Leiden (Breestraat 72, 91,
113), Rotterdam (Zuidblaak 18, Nieuwe
Haven 59), Vlaardingen (West
Havenkade 24).

Midden XVIII,

Gouda (Oosthaven 86), Leiden
(Breestraat 21, 31), Maassluis (Markt).

1751,

Heerjansdam.

1756,

Heerjansdam.

1757,

Gouda (Westhaven 15), 's-Gravenhage
(Noordeinde 66), Koudekerk, Leiden
(Oude Singel 86).

1759,

Delft (Oude Delft 49).

1760,

Spijk.

± 1760,

Delft (Oude Delft 141), 's-Gravenhage
(paleis Koningin-Moeder).

1764,

Leiden (Nieuwe Mare 22), Wassenaar
(Plein 1).

1765,

Delft (Markt 57).
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1766,

Dordrecht (Wijnstraat 81),
Leiden (Hoogstraat hoek
N. Rijn).

1769

Puttershoek.

1772,

Klaaswaal.

1773,

Heerjansdam.

XVIIIc,

Gouda (Turfmarkt 138),
's-Gravenhage (Lange
Voorhout 16, 26-30,
Heerengracht 19 en 19a),
Leiden (Breestraat 18, 24,
Hooigracht 21, 29,
Rapenburg 33, 61).

1777,

Dordrecht (Prinsenstraat
29), Hendrik-Ido-Ambacht.

1779,

Goudswaard (A 15),
Rotterdam (Weste
Wagenstraat 57).

± 1780,

Dordrecht (Groenmarkt
19).

1781,

Schiedam (Lange Haven
65).

1782,

Dordrecht (Nieuwe Haven
45).

1783,

Rotterdam (Leuvehaven
48-50).

1784,

Dordrecht (Voorstraat
384).

1785,

Den Briel (Maarland 58).

1787,

Hoogvliet.

1788,

Hoornaar.

1789,

Delft (Noordeinde 5),
Mijnsheerenland.

1790,

Heerjansdam, Leiden
(Nieuwe Rijn 12).

1791,

Leiden (Haarlemmerstraat
259), Rotterdam (Oppert
107).

1792,

Westmaas.
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1793,

Heerjansdam.

± 1796,

Rotterdam (Boompjes 58).

1798

Mijnsheerenland.

XVIIId,

Delft (Oude Delft 75, 207),
's-Gravenhage (Lange
Voorhout 3,
Amsterdamsche Veerkade
14), Leiden (Nieuwe Rijn
64), Rotterdam
(Leuvehaven 40),
Schiedam (Lange Haven
80, Lange Nieuwstraat 133,
Nieuwstraat 26, Korte
Haven 17, Tuinlaan 24,
58).

1805,

Hoogvliet.

1810,

Hoogvliet.

1830,

Goudswaard (A 25).

Negentiende eeuw:
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Register van Kunstenaars en Ambachtslieden.
Beeldhouwers.
(Ook beeldsnijders en steenhouwers).

Aken, J. van

Bladz.
18

Begemaker, A.

95

Bentheim, L. van

193

Bergman

393

Bleeck, J.D.

200

Bloemendaal of Blommendaal, J.

95, 183, 320

Bosheyden, E. van

364

Dannecker J.H. von

109

Devillers

413

Driessche, A.

53

Dyckerhof, D.

45

Eggers, B.

72, 123

Franken

128

Geefs, W.

28

Geerts, Ch.

130

Gillis, J.

276

Godecharl, G.L.

217

Graef, J.D.

331

Hage, N. van

46

Hanard, Joh.

191

Houdon, J.A.

318

Hup(pe), Aem.

43

Hup(pe), Sam.

43

Jannemans

128

Jansz., H.

318

Kaaskamer, Cl.Jzn

195

Kalraet, M.

45, 118

Canova, A.

28
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Cartellier, P.

109

Keerberger, De

315, 324

Kerrickx, G.

328

Keyser, H. de

24, 26, 28, 31, 316
Zie ook: bouwmeesters en
schilders.

Keyser, P. de

26

Christian, R.F.

276

Cock, J.C.D.

113

Cres(s)ant, J.M.

315

Cressant, S.J.

35

Lier, J. Gzn. van

258

Maas, J.

270

Maas, J.F.

287

Maes, L.E.

200

Mallen, L. van

73

Marchant, Lyon

92

Minee, C.

191

Monogrammist B.S.F.A.

278

Monogrammist C.V.R.

212

Nieuwerkerke, E. graaf van

89

Oliva

109

Oosthout, J.

45, 119

Peeters, D.

325

Pelser, zie Vrede
Retera

397
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Rijckx, P.

Bladz.
318, 320

Robyn

325

Rodtfelt

194

Royer, L.

28, 89, 132

Schadé, Joh.

206

Schoemaker, A.

370

Seunties, D.

255

Singels Azn., A.

46

Stracké

389

Terwen, J.

45

Trauen, A.

45

Ursel, F. van

325

Verboom, P.

274

Verhulst, R.

26, 123, 179, 180, 189, 190, 196, 199,
202, 210, 320, 413.

Vou, J. de

320

Vrede, Jod. de

406

Waal, G. de

45

Wal, W.H. van de

180, 372

Wap J.

325

Wapperon, A.

287

Wapperon, J.

287

Wart, J.B.D.

190

Xavery, J.B.

104, 118, 132, 133

Xavery, P.R.

193, 227

Zijpe, Van der

326

Zwol, H. van

28

Bouwmeesters.
(Aannemers, architecten en ingenieurs.)

Adams, P.

Bladz.
317, 326
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Aelbrechtsz, H.

71

Anthonisz, A.

63

Arnoutsen, P.

250

Bassen, B. van

118

Bentheim, L. van

193

Bergh, J. van den

27

Blanken, J.

168

Brouwer Sr., G.

108, 128

Bruyn, S. de

331

Dircksz, Cl.

73

Driel, J.H. van

395

Durdt, J. van Westerwoudt

17

Dusart, F.

145

Egmont, W. Azn. van

316

Ettingen, W.J. van

319

Faes, J.

91

Frederiksz, C.

72

Gerbrandsz, L.

71

Gils, Jac. van

17, 310

Giudici, J.F.

325, 339, 340, 349, 354.

Graaf, C.J. van de

98

's-Gravesande, A. van

52, 119, 196, 197, 204, 250.

Greef, J. de

100, 108

Gugel, E.

27

Gunckel, F.L.

98, 112

Haan, H. de

53

Hartmann, M.C.

32

Hattinga, A.

315

Havenaer, J.

45

Helm, W. van der

190, 197, 202

Hezenmans, L.C.

71

Hoeneker

128

Horst, W. van der

131

Hulst, W. van der

130

Huygensz, Kl.

71
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Itz, G.N.

46

Jesse, H.J.

270, 306, 398

Kaa, H.E. van der

51, 52

Campen, Jac. van

100, 103, 104, 111, 116

Keldermans, R.

25

Key, L. de

191, 193

Keyser, H. de

23, 115, 140, 219, 220.

Zie ook: beeldhouwers en schilders.
Clock, P. Azn

191

Knuttel, D.E.C.

92, 113, 189

Couvee, L.

159

Kromhout Czn., W.

73

Cuypers, Jos.

17, 45, 73, 122

Cuypers, Dr. P.J.H.

27, 71, 92, 122

Leyden, G. van

92

Linde, J. van der

45

Linden, G. van der

98, 99
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Lois, J.

Bladz.
318

Marot, D.

95, 108, 118, 123, 154,
155. Zie ook: schilders.

Metzelaar Jr., W.C.

354

Molkenboer, Th.

206, 207

Mondt, H.J.

122

Mondt Jr., H.J.

125

Mouton, P.F.

154

Mulder, Ad.

32, 50, 68, 359, 401

Mulder, W.C.

198, 201, 211, 219

Munro, A.

317

Muysken, C.

92

Nederhorst

351

Nieuwenhuis, F.J.

92

Noordendorp, A.

116

Noort, P. Jzn. van

197

Noorwits, P. Azn

127

Peters, C.H.

92, 93, 116

Philippeau

347

Post, P.

37, 52, 72, 90, 97, 100,
103, 111, 116, 137, 141,
154, 196, 214, 218, 225,
318, 384.

Reyers

139

Roodenburg

134

Saraber, E.

241

Sart, F. du

145

Schaap, J.W.

193

Scheepens, W.

51

Sluyterman, K.

340

Stolk, D. van

379

Suys, T.F.

130

Swart, P. de

110, 128, 149, 315
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Tenenti, C.A.

51

Tollus, A.

129

Toomkins, D.J.

376

Verheul, J.

250

Veth, H.W.

45

Vingboons

52, 224

Werff, A. van der

317, 339
Zie ook: schilders.

Westerwoudt Durdt, J. van

17

Wittensz, R.

250

Zeggeren, H.H. van

66

Ziesenis, B.W.H.

100, 114

Drukkers.

Elzevier

Bladz.
219

Hyssolius, W.

77

Plantijn

256

Geelgieters.

Backer, P.

Bladz.
282

Bakker, P.

59
Zie ook: klokgieters.

Borckhardt, J.

205

Burg, W. van der

65

Gheineus, P.

62
Zie ook: klokgieters.

Hengel, G.H. van

261

Crans, A.

45

Schimmel, G.

135
Zie ook: klokgieters.
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320

Visser

Geschutgieter.
Bladz.
210

Maritz, J.
Zie ook: klokgieters.

Glasgraveurs.

Heemskerk, W. van

Bladz.
192

Wolff

265

Glasschilders.

Govers

Bladz.
207

Janse, Kl.

75

Cloeck, C.

75

Crabeth, D.

75

Crabeth, W.

75

Kussens, L.

75

Noord, L. van

75

Schouten, J.L.

67, 75, 124, 245, 280, 296, 378.

Thybaut, W.

75, 197

Tomberg, D.

75

Vrije, A. de

75
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Goud- en Zilversmeden.

Boekelman, J.C.

Bladz.
184

Bogaert, Th.

353

Brechtel, H.C.

129

Brouwer, J.

326

Bruyn, M.D.

34

Forsman, P.

352

Gastel, Van

327

Gilse, P. van

351

Hooghe, Rom. de

192, 274

Jacobs, A.M.

207

Kroes, C.

326

Kruyf

325

Moermans, J.

130, 132, 360

Pies, A. le

180

Scerpswert, E.

208

Sondach, R.

325, 326

Stapele, M. van

365

Stapele, R. van

124

Swinderen, N. van

136

Verschuylen, J.P.A.

169

Vianen, P. van

308

Vingnon, J.

129

Wolfgenck, W.

129

Wor, D.

47

Klokgieters.

Ammeroy, C.

Bladz.
173, 203, 267, 307

Antonisz, C.

127

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

Arck, E. van der

15, 370

Bakker

9, 238

Bakker, G.

11, 170, 198, 249, 266,
274, 368.

Bakker, O.

47

Bakker, P.

18, 410
Zie ook: geelgieters.

Borch, A. de

8

Bo(e)rch, H. de

9, 87, 175, 395

Both, G.

291

Both, T.

7, 79, 360, 376

Both, W.

15, 370

Burgerhuis, J.

29, 284

Burgerhuys, M.

357

Butendiic

2, 13, 61

Butendiic, G.

243, 286

Butendiic, R.

307

Butendiic, S.

18, 65, 161, 162, 304, 311,
351, 367.

Dop, A.

18

Dormer, P. van

44

Fremy, C.

10, 25, 124, 162, 169, 308,
369.

Fremy, M.

194, 308

Fritsen

278
Zie ook: Petit en Fritsen.

Ghein, P. van den

162, 164, 288
Zie ook: geelgieters.

Gheyn, A.J. van den

351, 358

Gheyn, J. van den

410

Georgius

360

Grave, A. de

404, 405

Grave, J.A. de

27, 32, 58, 61, 65, 185,
241, 249, 254, 273, 351,
372, 399.

Haze, M. de

65, 124
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Hemony

18, 48

Hemony, F.

2, 24, 29, 86, 188, 205,
317, 321, 402.

Hemony, P.

4, 75, 190, 194, 271, 289,
321, 399, 402.

Hengel en zoon, G. van

29

Hoerken, J.

313, 320

Hoerken, W.

259, 313, 320,

Hyntyn, G. de

299

Jan

167

Kaerwas, W.

408

Kemper, H.

209

Cloterdiic, W. van

2, 351

Cransz Jzn., C.

18, 126, 186, 203, 306,
395.

Krombosch, A.

269

Kruse en Co., I.

24

Maritz, J.

383
Zie ook: geschutgieter.
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Meor, (= Moer)

Bladz.
265

Meurs, A.

65

Meurs, H.

7, 43, 172, 203, 257, 267,
282, 363.

Moer, Gobel

187

Moer, Jan

124, 139, 291, 396

Moer, Jasper

8, 66, 124, 188, 203, 265,
351.

Moer, Willem

66, 187, 188, 203, 265,
351.

Monogrammist M.E.S.L.P.

390

Moor (verm. = Moer), Jan

44, 63

Moor (verm. = Moer), Willem

201

Mulder, N.

281

Muller, N.

194, 239

Noorden, Cl.

254, 351 , 399, 404

O(o)stens, P.

42, 297

Ouderogge

404

Ouderogge of Ouwerogge, C.

15, 60, 63, 164, 250, 263,
280, 298, 379, 407

Ouderogge, J.

13, 47, 271, 386

Parijs of Paris, J.

245, 247, 262, 282

Petit, A.

9

Petit en Fritsen

34, 66, 243, 296, 365

Petit en zoon, A.

165

Petit, H.

305

Petit, P.

9

Putten, A. van

411

Rock, J.N. de

12

Schimmel, G.

409
Zie ook: geelgieters.

Seest, C.

166

Seest, J.

166, 273
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Seest, P.

175, 201, 363, 376

Sloterdyck

44

Specht, J.

120, 165, 251, 253, 298,
311

Splinter(s), E.

10, 30, 174, 307

Steulaert, A.

402

Stomme, A. de

348

Tolhuis, J.

47, 207

Trier, H. van

24, 27, 58, 63, 65, 124,
194, 380.

Trier, J. van

173, 268

Trier, P. van

60, 182

Venloe, J. van

328

Verbruggen, J.

383

Verbruggen, J.P.

247

Verbruggen, L.M.P.

239

Verbruggen, P.

383

Vette, Cl. van

261

Visser Wzn., Q. de

170, 253

Vorscoten, J. van

65

Vos, E.

411

Wael, G. de

255

Waghevens, G.

44, 63, 291

Waghevens, J.

251

Waghevens, M.

177

Waghevens, P.

88, 171

Wegewa(e)rt, C.

124, 128, 205

Wegewart, H.

75, 79

Wegewart, K.

322

Weg(h)e(n)wa(e)rt, W.

12, 93, 158, 177, 179, 181,
184, 203, 259, 302, 348,
380.

Wilkes, A.

274

Wybrants, G.

94

Zeelstman, J.

253
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Loodgieter.

Vester, J.

Bladz.
73

Orgelmakers.

Assendelft, P.

Bladz.
393

Batz

128

Batz & Co.

321

Bots, G.Th.

171

Dam, L. van

206, 393

Duytschot, J.

128

Hagenbier (Hagebeer), G.

199

Hagenbier (Hagebeer), G. Gzn.

199

Hagenbier (Hagebeer), Jac.

199

Hess, H.H.

295, 353

Hinsen, A.A.

393

Cool, J.

274, 322
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Kunckel, J.P.

Bladz.
323

Lohman, N.H.

273

Meere, A.

295, 380

Mittenreyter, J.

206, 324, 401

Reichner, J.

242, 308

Toledo G. Jzn., Van

386

Plateelbakkers.

Aalmis, J.

Bladz.
331, 339

Schuin, J.

284

Schilders.

Aa, D. van der

Bladz.
96, 147

Accama, R.

102

Arenoutse, A.

212

Aved, J.A.J.

95, 97

Baen, J. de

102, 106, 107, 108, 110, 196, 215.

Barneveld, H. van

7

Baroccio, Fed.

109

Bassen, B. van, zie: bouwmeesters.
Batavus, W. Vincentius

136

Beeldemaker, A.G.

197, 210

Begas, C.

119

Behr, J.Ph.

106

Berg, J.E.J. van den

132, 139

Bergh, G. de

246

Beukers, J.

6
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Beyeren, H. van

247

Bisschop, A. de

146

Bloemaert, A.

64

Bloemaert, H.

132

Blokland, A. van

47, 74

Boekholt, W.V.

150

Bol, Ferd.

115, 158, 195

Bolomey, B.

24, 97, 139

Bosschaert, Th.

120

Bramer, L.

31

Brandon, J.H.

95

Bray, S. de

104

Breekenheimer, J.N.

227

Breugel, W. van

11

Briemen, S. van

235

Brizé, C.

104

Broedelet, J.

61

Bronckhorst, P. van

24

Buys, A.V.

101, 106, 107

Dalens, D.

113, 234

Dalens Jr., D.

234

Delff, J. Wzn.

24

Delff, J. Wzn. II

24

Delff, R.

24

Delin, N.

12, 230

Diepenhorst, G.

170

Dijck, Ph. van

106, 146

Dijk, H.E. van

210

Doedijns, W.

118

Domenichino

114, 154

Dregt, J. van

235

Dubbels, H. Jzn.

188

Duif, J.A.

81

Duval, R.

140

Dyck, A. van

101, 106, 107, 108, 131
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Eeckhout, A.

111

Eeckhout, J.J.

103, 107, 109, 156

Elliger, O.

188

Engebrechtsz, C.

272, 277

Everdingen, C.B. van

104, 192

Eyckenhorn, J. van

270

Fournier, J.

24

Fuick, M.

22

Geest, W. de

101, 105

Gelder, A. de

208

Gillissens, J.B.

348

Gool, J. van

146

Goubaud, J.

114

Grebber, F. de

104

Grebber, P. de

4, 104, 131

Grudii, H.

137

Haag, J.F.C.

106, 107

Haag, T.P.C.

107, 139

Haan, De

64

Haan, A. de

272

Haan of Haen, A. de.

97, 192
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Haensbergen, W. van

Bladz.
139

Hager, J.

406

Hals, Frans

188

Hanneman, A.

5, 97, 116, 137, 139, 156

Hauser

213

Heem, C. de

188

Heemskerk, M. van

24

Hendricksz, A.

83

Hesterman

375

Heulsloot, A

13

Hodges, C.H.

102, 103

Hoek, S.

312

Hoeker, J.

323

Holbein

188

Hondekoeter, M. d'

119

Honthorst, G. van

24, 97, 101, 102, 104, 105,
106, 107.

Hooch, P. de

37

Hooghe, Rom. de, zie: goud- en zilversmeden.
Hopman

31

Houbraken, A.

52

Huchtenburg, J. van

171

Hulst, J.R. van der

102, 107

Janse, Kl.

75

Jelgerhuis, J.

210

Jong, Sterre de

157

Jonker, C.D.

68

Jordaens, J.

104, 158, 276

Canta, J.A.

325

Canter (lees: Canta) Jr., J.A.

314

Carlevaris, L.

114

Cassiopin, F.

188
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Casteel, J.E.

30

Keller, J.H.

108, 145, 155

Kessels, A.

154

Keyser, H. de

75

Zie ook: beeldhouwers en bouwmeesters.
Keyser, N. de

102

Claesz, P.

188

Klapmuts, S.

79

Kneller, G.

140

Coclers, J.B.

211

Colatz, W. de la

209

Koninck, Ph.

188

Cool, J. Daamen

332

Correggio

109

Cottrau, F.

103

Crabeth, D.

75

Crabeth, Gebrs.

75

Crabeth, W.

75, 78

Craen, L.

188

Craeyvanger, R.

109

Kruseman, J.A.

97, 119, 157

Küfner

106, 107

Cuyk, P. van

145

Cuyp, A.

58

Cuyp, J. Gzn.

215

Laan, Van der

107

Laer, P. van

249

Lairesse, G. de

94, 114, 145, 158, 227

Lamme, A.

56

Laroque

102

Lebrun, Ch.

195

Leyden, Lucas van

75, 201

Lievens, J.

97, 104, 192, 195

Lievens Jr., J.A.

192

Lodewijk Hendrik, hertog van Brunswijk

107, 108
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Maas, D.

192

Maes, N.

107

Malleyn, G.

339, 344

Man, C. de.

24, 32

Mare, De la

107, 108

Marot, D.

328
Zie ook: bouwmeesters.

Marquart, A.

64

Matsys, Q.

329

Merck, J. van der

197, 214

Mey of Mij, H. van der

211, 234

Meyer, H.

197

Meyer, L.

103

Mierevelt, M. Jzn. van

24, 97, 101, 105, 110, 156,
215.
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Mieris, F. van

Bladz.
209

Mijtens, J.

107, 109

Molanus, M.

188

Monincx, C.

123

Monogrammist A.H.

258

Monogrammist A.K.

197

Monogrammist C.V.

207

Monogrammist G.S. (= G. Sanders)

344

Monogrammist T.J.R.

272

Montee, J.

185, 210

Montfoort, A. van, zie: Blokland.
Montpezat, Cte. de

109

Moor, C. de

106, 195, 196

Moreelse

106

Munnickhof, J. van

239, 267

Murillo

5, 109, 131

Nason, J.

102, 375

Negre, N.C. van

214

Netscher, C.

102, 106, 215

Netscher, T.

387

Niels, J.R.

211

Nijmegen, G. van

315, 317, 333, 345, 346

Ommen, H. van

292

Pacx, H.A.

139

Palthe

106

Pandisz, Chr.

131

Parmentier, J.

95

Patijn, J.

353

Pellegrini

111

Pelt, A. van

129

Pierson, C.

75

Pieneman

24, 102 , 119
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Pierson, C.

75

Porte, L.

322

Portman, W.

103

Post, F.

111

Potheuck, J.

210

Raave (Roore?), J. de

135

Rafaël

131, 188

Rande, A. van

207

Ravesteyn, A. van

106, 406

Ravesteyn, J. Azn. van

214

Rembrandt

188

Reni, G.

131, 327

Reijntjens, H.E.

400

Ridder, F. de

300

Ridder, Js. de

177

Ringer, C.G.

106

Roo, A.

258

Roove (Roore?), J. de

234

Roslin

109

Rubens, P.P.

95, 108, 120, 131, 180, 210, 391.

Ruisdael, Jac. van

188

Rusting, J.

399

Salm

107

Salm, A. of R. van

312

Salvi, G.B.

109

Sanders, G.

335, 344, 381

Sassoferrato, zie: Salvi
Schaalje, C.J.

230

Schaick, Van

123

Schalcken, G.

108

Scheffer, A.

109

Schendel, P. van

139

Schooten, J. van

197

Schotel, J.C.

46

Schouman, A.

47, 50, 53, 56, 119, 140, 235, 336.
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Schuer, Th. van der

95, 118, 128, 195

Schut, C.

77

Schweickhardt, H.W.

150, 387

Scorel, J. van

272

Seghers S.J., D.

95, 106

Serin, H.

64, 406

Sluys, J. van der

196, 211

Smit, J.H.

170

Sonjee

291

Soutman

104

Spinny, G. de

102, 107

Spreeuwen, J. van

188

Spruyt

38

Steenwijck, G. van

103
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Sterre de Jong

Bladz.
157

Stoffe, J. van der

277

Stolker, J.

332, 340

Stoop, D.

289

Stortenbeker, P.

154

Strij, A. van

53, 56, 116

Strij, H. van

79

Strij, J. van

52

Swaan, C.

158

Swanenburg, J. Czn. van

75, 200, 204

Terborch, G.

154, 188

Terwesten, A.

56, 139, 195, 219

Terwesten Jr., A.

140

Terwesten, M.

119, 132, 140, 146, 155,
158, 255, 340.
Zie ook: stucwerkers.

Terwesten, P.

140

Thybaut, W.

75

Tempel, A. van den

211, 275

Thulden, Th. van

104

Tischbein, J.F.A.

102, 103, 110

Uuttewael, J.

75

Velde Sr., W. van de

103

Venne, A. van der

101, 106

Verbruggen, K.J.

137, 146

Verburch, Th.

32

Verheyden, M.

118, 119, 135, 137, 188

Verloop

181

Veronese

114

Verschuringh, H. (niet: K.)

64, 140

Vincentius Batavus, W.

136

Visscher, De

97
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Vlieger, S. de

250

Vliet, H. van

188

Volders, J.

102, 106, 107

Vollevens, J. van

140, 156, 248

Vos, J. de

209

Vrije, A. de

75

Vroom

375

Waning, J. van

172

Werff, A. van der

59, 318
Zie ook: bouwmeesters.

Werff, P. van der

316

Westervelt, A.

322

Wieling, N.

97

Wildt, L.F.C. de

265

Wit, Jac. de

53, 104, 111, 119, 146,
150, 207, 227.

Ysendyck

324

Ysendyck, A. van

352

Ziesenis, J.G.

95

Zijl, D. van

75

Schrijnwerkers.

Baeckesteyn of Boeckesteyn, R.

Bladz.
274, 322

Bloteling

128

Boule

101, 104

Brouwer, J.

61

Goosman, P.

192, 401

Harthals, A.

324

Cock, D. Mzn.

322

Coosman, P. Zie: Goosman.
Maas, J.

270

Martinuz, A.

251
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Monogrammist B.A.K.

61

Monogrammist C.C.K.K.M.

59

Monogrammist J.B.

12

Monogrammist F.P.U.U.

59

Schotsma, G.

184

Vos, H. de

46

Smeden.
Bladz.
(Zie ook:
zonnewijzermakers).
Kramer, J.

345

Westrenen J. van

118

Stucwerkers.

Castalli, C.

Bladz.
119

Castoldi

325

Laghi, C.

119

Terwesten, M.

155
Zie ook: schilders.
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Tossa, P.

Bladz.
354

Werda

211

Tapijtwevers.

Gucht, B. van der

Bladz.
142

Gucht, M. van der

142, 195

Lanckaert, J. Jzn.

195

Schumacher Overman & Co.

105

Tingieters.

Voegen, C.

Bladz.
206

Vos, A.J.

182

Uurwerkmakers.

Baard

Bladz.
136

Bartholomy

115

Baumgartingen, J.B.

104

Blondel

146

Bramer, P.

136

Brant, J. Th. van den

164

Broekman, C. Hzn.

29

Haring, Jac.

211

Hoogendijk

337

Hopcoper, H.

126

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

Huygens, Chr.

127

Cal, J. van

29

Cattinoi, J.

390

Ceule le Jeune, J. van

119

Rousseau, P.

101

Vabric, H.

124

Vijgh, A.

345

Zonnewijzermakers.

Kley, J.

Bladz.
387

Klijnenbreugel, C.

241
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Topographisch Register.
A.

Aardam

Bladz.
372

Aardesteyn (Slot)

277

Aarlanderveen

1

Aarle-Rikstel

4

Abbenbroek

1

Abkoude

74

Achthuizen

278

Adegeest (Huis)

388

Agthoven

237

Aken

28

Akkerleven (Boerderij)

43

Alblasserdam

2

Alblasserwaard (Polderhuis v.d.)

6, 64

Alfen

3

Alkemade

4

Ameide

5

Ameliastein (Slot)

378

Amersfoort

75

Ammerstol

8

Amsterdam

124, 136, 158, 184, 211, 246, 295, 296.
- Klokken aldaar gegoten: 2, 10, 18, 24,
25, 27, 29, 32, 48, 58, 61, 75, 77, 86, 94,
124, 136, 162, 166, 169, 185, 188, 190,
194, 201, 203, 205, 209, 239, 241, 249,
254, 269, 271, 273, 281, 289, 306, 307,
308, 321, 363, 369, 376, 395, 399, 402,
404, 405.

Antoniepolder (St.)

242

Antwerpen

46, 65, 124, 169, 207, 325, 328.

Arentsburg (Buiten)

382

Arentsteyn (Slot)

277
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Arkel

8, 71

Asperen

8

B.

Bakkershagen (Huis)

Bladz.
394

Barendrecht

9

Batenstein (Slot)

377

Battenoord

262

Beneden-Haastrecht

161

Beneden-Hardingsveld

161

Benedenheul

368

Benthuizen

10

Berendrecht (Boerderij)

1

Bergambacht

10

Bergambacht (Slot)

10

Bergschenhoek

11

Berkel

11

Berkenwoude

12

Bezooien

402

Beukelsdijk

297

Bijdorp (Huis)

386

Binckhorst (Huis)

384

Binnenhof

90

Blauwhuis

353
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450

Bleiswijk

Bladz.
12, 320

Bleskensgraaf

13

Bodegraven

14

Boekhorst (De)

4

Bolnes

303

Bommel (Den)

15

Boomvliet (Hofstede)

366

Bosch (Huis ten)

103

Bouwlust (Hoeven)

11, 304

Boven-Haastrecht

161

Boven-Hardingsveld

162

Bovenkerk

190

Brandwijk

15

Bremen

194

Briel (Den)

16, 60

Brittenburg (Kasteel)

178, 387

Bronstee (Huis)

237

Brussel

28, 325

Buitenzorg (Buitens)

315, 407

Bulgerstein (Kasteel)

333

Burcht (Leidsche)

189

C (zie ook K).

Charenton

Bladz.
296

Charlois

311

Cillaarshoek

243
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D.

Delfgauw

Bladz.
388

Delfland (Gemeenlandshuis van)

23

Delfshaven

48, 312

Delft

22, 29, 195, 216, 373

Delftsche Schouw

386, 405

Deventer 350. - Klokken aldaar gegoten: 12, 93, 179, 181, 380.
Dever (Huis)

241

Dijkdreef (Boerderij)

43

Dijkerwaal (Boerderij)

159

Dirksland

41

Donck (Huis ten)

303

Dordrecht

43, 352

Dordtwijck (Huis)

57

Dubbeldam

57

Duivenvoorde (Kasteel)

178, 236, 387

E.

Eemstein (Klooster)

Bladz.
411

Eik-en-Duinen

413

Elshout

185, 265

Emden

4

Emaus (Klooster)

303

Endegeest (Kasteel)

195, 277

Endeldyck (Huis)

259

Enkhuizen

10, 30, 126, 174, 274, 307

Everdingen

58
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F.

Freienwalde

Bladz.
28

G.

Gaasterland

Bladz.
65

Gansenburgh (Boerderij)

161

Geertruidenberg

411

Geervliet

59, 299

Gent

73, 380

Giesendam

60

Giesen-Nieuwkerk

61

Giesen-Oudekerk

60

Godschalksoord

166, 301

Goedereede

62

Goes

274, 322

Gorinchem

8, 63

Gouda

71, 86, 126, 256, 273. 295, 353. Klokken aldaar gegoten: 75, 79, 177, 203,
259.

Gouderak

76, 86

Goudriaan

87

Goudswaard

87

's-Gravendeel

88

's-Gravenhage

88, 136, 210, 258, 270, 287, 325, 386,
401, 413. - Klokken aldaar gegoten: 124,
127, 128, 158, 184, 205, 239, 247, 383,
404.

Gravenstein (Huis)

303
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's-Gravenzande

Bladz.
158

Gravestein (Leiden)

192

Grijpestijn (Huis)

4

Groningen

205

Groot-Ammers

159

Groote-Lint

410, 412

Groot-Stadwijk (Huis)

387

H.

Haarlem

Bladz.
75, 86, 160, 269, 391

Haastrecht

159

Hagestein

161

Hageveld (Seminarie)

385

Halfweg

192

Halve Maen (Hoeve De)

366

Hammen (Poort De)

388

Hardingsvel

161

Hazerswoude

162

Heemstede

226

Heenvliet

163

Heerjansdam

165

Heer-Oudelandsambacht

411

Heiburgh (Hoeve)

285

Heikop en Boeikop

166

Heinenoord

166

Hekelingen

167

Hekendorp

168

Hellevoetsluis

168

Hendrik-Ido-Ambacht

169, 324
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Herkingen

170

Herlaar (Kasteel)

7, 8

Heukelom

170

Heukelom (Kasteel)

171

Hillegersberg

172

Hillegersberg (Slot)

173

Hillegom

173

Hof van Delft

174

Hofwijck (Huis)

384

Holy (Huis)

381

Hondsholredijk (Slot)

260, 394

Honingen (Slot)

315

Hoog-Blokland

175

Hoogen Boom (Buiten d')

276

Hoogerhuis (Hoeve)

285

Hoogmade

401

Hoogvliet

175

Hoorn

12

Hoorn (Huis te)

309

Hoornaar

176

Horst (Kasteel ter)

387

I.

IJpenburg (Buiten)

Bladz.
309

IJpenhof (Buiten)

315

IJselmonde

176

J.

Jacobahoeve

Bladz.
280

Jacobswoude

401
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K.

Kaag (De)

Bladz.
4

Kaatsheuvel

45

Calcar

327

Calslagen

237

Kapelle aan den IJsel

177

Katwijk

178

Katwijk aan den Rijn

178

Katwijk aan Zee

181, 387

Kedichem

182

Kenenburg (Huis)

357

Ketel

182

Keukenhof (Huis)

241

Kijfhoek

411

Kinderdijk

3

Kinderdijk (Huis te)

3

Klaaswaal

183

Klooster (Hoeve Het)

303

Knodsenburg (Huis)

14

Commandeurshof

244

Koningshuis

348

Koornlust (Boerderij)

368

Kopenhagen

111

Crabbehof (Boerderij)

58

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III. De provincie Zuidholland

452

Kralingen

Bladz.
314

Krimpen

185

Krimpen aan de Lek

186

Krimpen aan den IJsel

186

Cromstrijen (heerlijkheid)

274

Cromvliet (Buiten)

309

Cronestein (Buiten)

405

Crooswijk (Begraafplaats)

318

Cruisbroeck (Huis)

260

L.

Lagezijde (Aarlanderveen)

Bladz.
1

Lagezijde (Bodegraven)

14

Landzigt (Huis)

388

Langendam (Buiten)

262

Langeraar

372

Langerak

186

Leerbroek

187

Leerdam

187

Leeuwarden

203

Leeuwenburg (Huis)

167

Leeuwenhoff (Huis)

297

Leeuwenstein (Huis)

384

Leiden

35, 75, 111, 189, 269, 324, 328, 401, 413.

Leiderdorp

201, 236

Leimuiden

237

Leidsche Buurt

275

Leidschendam

369

Lekkerkerk

237
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Leksmond

238

Leuven

351, 358

Lier (De)

239

Lindenhof (Huis)

272

Lisse

240

Loenen (B.)

124

Londen

65, 71

Loo (Het)

105, 155

Loosduinen

241, 413

Locht (Huis ter)

220

M.

Maasdam

Bladz.
242, 243

Maasland

243

Maassluis

246

Maastricht

327

Mariënborn (Klooster)

49

Mariënpoel (Klooster)

277

Mathenesse (Kasteel)

354

Mauritshuis

110, 114, 116, 139, 155

Mechelen

63, 171, 251, 253, 300

Meerburg (Huis)

406

Meerdervoort (Hofstede)

412

Meer-en-berg (Huis)

226

Meerkerk

249

Meliszand

249

Melklust (Boerderij)

368

Mergentheim

104

Merwede (Kasteel)

43

Middelburg

29, 145, 158

Middelharnis

250

Middelleeuwenstein

167
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Middelsluis

273

Mije (De)

14

Mijnsheerenland

252

Moerkapelle

253

Moerkerken (Hof van)

253

Moerkerken en Bonaventura (Polderhuis 301
van)
Molenaarsgraaf

254

Monster

254

Moordrecht

256

Muiden (Boerderij)

315

N.

Naaldwijk

Bladz.
257

Nederwaard (Polderhuis van de - te
Alblasserdam)

2

Nederwaard (Polderhuis van de - te
Nieuw-Lekkerland)

265

Neurenberg

278

Nieuw-Beierland

260

Nieuwburch (Huis ter)

307

Nieuwenhoorn

260, 300

Nieuwerkerk aan den IJsel

261
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Nieuwe-Tonge

Bladz.
262

Nieuw-Helvoet

263

Nieuwkoop

263

Nieuwkoop (Huis te)

264

Nieuwland

264

Nieuw-Lekkerland

265

Nieuwpoort

266

Nieuw-Reewijk

301

Nieuw-Teylingen (Slot)

385

Nieuwveen

267

Nijmegen

29, 327

Noordeinde

403

Noordeloos

267

Noorden

264

Noordwijk

268

Noordwijk aan Zee

269

Noordwijk-Binnen

269

Noordwijkerhout

272

Noorthey (Huis)

387

Nootdorp

273

Nootdorpsche plas

32

Numansdorp

273, 274, 322

O.

Oegstgeest

Bladz.
275, 390

Offem (Huis)

272

Ockenburg (Huis)

242

Oliphant (Huis de)

164

Onverwacht (Hoeve)

14
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Ooltgensplaat

278

Oosterwijk

182

Oosterwijk (Kasteel)

182

Oostvoorne

279

Oostvoorne (Burcht van)

280

Ottoland

280

Ottoland (Huis)

280

Oud-Ade

4

Oud-Alblas

281

Oud-Beierland

281

Ouddorp

284, 368

Oudenaarde

344

Oudenhoorn

286

Ouderkerk aan den IJsel

286

Oude-Tonge

287

Oudewater

288, 361

Oudewatershof

309

Oude Wereld

62

Oude-Wetering

5

Oud-Poelgeest (Slot)

277

Oudshoorn

294

Overschie

296

Oversteen (Buiten)

309

Overvoorde (Buiten)

309

P.

Paardenburg (Hofstede)

Bladz.
409

Padua

28

Pagehuis

117

Paradijs (Huize 't)

283

Parijs

78, 101, 115, 146, 218, 390

Pastorie (Boerderij De)

159
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Pendrecht (Huis)

311

Pernis

297

Peursum

297

Piershil

298

Pijnakker

298

Poeldijk

255

Poelgeest

277

Poelgeest (Kasteel)

185

Poort (Huis te)

352

Poortugaal

175, 261, 299

Prinsenbosch

257

Prinsenhof

24, 30, 41

Putten (Hof van)

59

Puttershoek

301

R.

Raaphorst (Huis)

Bladz.
394

Ravesteijn (Kasteel)

164

Reesteyn (Hoeve)

309

Reewijk

301, 302

Ridderkerk

303

Rietveld

305

Rijksdorp (Huis)

195
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Rijnenburg (Hofstede)

Bladz.
162

Rijnland (Gemeenlandshuis van)

191

Rijnsaterwoude

305

Rijnsburg

306

Rijnstroom (Buiten)

407

Rijpwetering

5

Rijsoord

304

Rijswijk

307

Riviere (Huis te)

354

Roelofarendsveen

5

Rokkanje

309

Roodenburg

405

Roon

309

Roon (Polderhuis van het Buitenland van) 309
Roon (Slot)

310

Roosendael (Huis)

241

Rotterdam

49, 75, 170, 208, 261, 274, 282, 284, 296,
311, 315, 353, 360. - Klokken aldaar
gegoten: 9, 11, 13, 15, 18, 29, 42, 47, 59,
60, 63, 120, 164, 165, 170, 198, 249, 250,
251, 253, 263, 266, 271, 274, 280, 297,
298, 311, 318, 368, 379, 386, 407, 410.

Rozenburg (Kasteel)

387

Rustenburch (Huis)

242

Rusthoff (Huis)

245

Rustwat (Herberg In den)

315

S.

Sassenheim

Bladz.
347

Sassenoord (Huis)

267

Schelluinen

348
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Schelluinenburg (Kasteel)

348

Scheveningen

88, 126, 132, 139

Schiedam

332, 349

Schieland (Gemeenlandshuis van)

316, 318.

Schipluiden

356

Schoonhoven

357

Schoonoord (Buiten)

309

Schoonrewoerd

362

Simonshaven

60

Sion (Buiten)

307

Sliedrecht

363

Sluipwijk

302

Sommelsdijk

251, 262, 363

Sonnevelt (Boerderij)

373

Spangen (Huis te)

297

Spijk

171

Spijkenisse

367

Stad-aan-'t-Haringvliet

367

Stadwijk (Huis)

338

Stellendam

368

Stein

303

Stolwijk

368

Stompwijk

369

Streefkerk

370

Strijen

371

Strijensas

372

Swaensteyn (Huis)

384

T.

Teylingen (Slot)

Bladz.
385

Tempelhof

259

Ter-Aar

372
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Theodorushoeve

161

Tienhoven

7

Torenvliet (Slot)

373

Torenzicht (Jachthuis)

256

U.

Uitermeer (Huis)
Utrecht

Bladz.
386
128, 158, 208, 244, 295, 321, 372, 380.
- Klokken aldaar gegoten : 15, 162, 307,
370.

V.

Valkenbosch

Bladz.
241

Valkenburg

372

Valkenhuis

117

Velzen

302

Versailles

325
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Verwondering (Boerderij Bij)

Bladz.
165

Vianen

374

Vierpolders

378

Vijf-Heerenlanden (Secretarie der)

374

Vijfhuizen

277

Vissershoek (Hoeve)

285

Vlaardingen

76, 183, 378

Vlaardingen (Hof van)

381

Vlaardingerambacht

381

Vliet (Slot de)

289

Vlist

382

Voorburg

382

Voorhout

384

Voorne en Putten

16

Voorschoten

178, 236, 386

Vossenburch (Huis)

384

Vredenburch

283

Vredenoord (Buiten)

315

Vrijenban

388

W.

Waarder

Bladz.
388

Wadding (Huize ter)

387

Waddingsveen

389

Warmond

276, 389

Warmond (Huis te)

390, 391

Wassenaar

195, 392

Wateringen

260, 394

Weert

399
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Wegen (Huis ter)

348

Weilensteyn (Slot)

165

Welgelegen (Boerderijen)

163, 195, 250

Wena (Kasteel)

333

Westmaas

395

Wijngaarden

396

Wiltenburg (Huis)

303

Woerden

396

Woubrugge

401

Woud (Het)

174

Woude (Huis te)

304

Z.

Zant (Kasteel 't)

Bladz.
180

Zeeburg (Koepel)

279

Zegwaard

402

Zevenhoven

403

Zevenhuizen

403

Zijdeveld

58

Zoetermeer

76

Zoeterwoude

405

Zomeren

9

Zorgvliet (Huis)

89

Zuid-Beierland

407

Zuidland

407

Zuidwijck (Huis)

394

Zutfen

321

Zwammerdam

408

Zwanenburg (Huis)

192

Zwartewaal

409

Zwijndrecht

410, 412
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Zwijndrechtsche Waard (Heemraadshuis 412
van de)
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