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Dit boek is opgedragen aan Onno Wiersma, 1946 - 2004, inspirator van de reeks
Monumenten in Nederland
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Sassenheim, Herv. kerk
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's-Gravenhage, Grafmonument A.L.G. Bosboom-Toussaint (1979)
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Scheveningen, Watertoren
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Voorwoord
De reeks Monumenten in Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en Waanders Uitgevers. Het voorliggende deel is gewijd
aan de provincie Zuid-Holland. Eerder verschenen de delen over de provincies Utrecht
(1996), Noord-Brabant (1997), Overijssel (1998), Groningen (1998), Gelderland
(2000), Friesland (2000), Drenthe (2001), Limburg (2003) en Zeeland (2003). Dit
boek over Zuid-Holland biedt een rijk geïllustreerd overzicht van de monumenten
in deze provincie en is in de eerste plaats bedoeld als beknopt naslagwerk voor een
breed publiek. Als bron van informatie is het bruikbaar voor zowel de
wetenschappelijk geïnteresseerde lezer als voor degene die vanuit een
cultuurhistorische of toeristische belangstelling kort en bondig geïnformeerd wil
worden.
De reeks Monumenten in Nederland geeft een overzicht van de cultuurhistorisch
waardevolle objecten en structuren. Niet alleen de oudere en al langer vertrouwde
bouwkunst, maar ook de jongere monumenten uit de periode 1850-1940 krijgen
ruimschoots aandacht. De grote verscheidenheid aan bouwwerken komt in dit boek
goed tot uitdrukking. Daarbij is er niet alleen plaats voor het topmonument, maar
evengoed voor de anonieme utiliteitsbouw. Van mooi tot merkwaardig, alle
categorieën passeren de revue. Het resultaat is een compact samenhangend beeld
van de aanwezige cultuurhistorische waarden per stad of dorp. De grote belangstelling
voor monumenten blijkt uit een grote vraag naar informatieve boeken en reisgidsen.
Over het algemeen bestrijken deze boeken deelgebieden. Daarom is er behoefte aan
een breed opgezette reeks als deze. Om de uitgave ook visueel aantrekkelijk te maken
en de bruikbaarheid te verhogen, zijn de delen geïllustreerd met speciaal voor dit
doel gemaakte foto's en tekeningen.
De dichtstbevolkte provincie van ons land is vol extremen: grote steden met
kantoorgebouwen hoger dan kerktorens, industriegebieden waarvoor dorpen moesten
wijken, parels van historische schoonheid en uitgestrekte groeikernen, maar ook de
industriële Maasvlakte vol windturbines en de Alblasserwaard met haar vele
historische molens, of de hoog bebouwde boulevards van Scheveningen en Noordwijk
aan Zee in contrast met de weidsheid van Tiengemeten en de Dordtse Biesbosch.
Alleen een fors boek kan de vele gezichten van deze cultuurhistorische rijkdom
omvatten door het maken van beschrijvingen die uitblinken in beknoptheid en
feitelijkheid. De oude Zuid-Hollandse steden krijgen vanzelfsprekend veel aandacht,
terwijl toch ook de nodige ruimte blijft voor dromerige dorpen als Ooltgensplaat,
Abbenbroek, Heinenoord, Haastrecht, Nieuwkoop en Warmond. Vanwege de zeer
recente overstap naar de provincie Utrecht (2002) heeft de gemeente Vianen in dit
boek nog haar plaats gekregen.
De reeks wordt in opdracht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verzorgd
door het vaste team van architectuur- en bouwhistorische onderzoekers van het
Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis. Dit deel is samengesteld
door dr. ing. R. Stenvert, dr.ing. Chr.J. Kolman, mw. drs. S.G. van Ginkel-Meester,
mw. drs. M.E. Stades-Vischer en mw. drs. S.T. Broekhoven. Voor de historische
inleiding is een beroep gedaan op de historicus dr. R. Rommes. Het voor deze reeks
gevormde redactieteam bestaat uit: drs. A.G. Schulte, drs. F.C.A. van der Helm, jhr.
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R.J.A. van Suchtelen van de Haare, ing. B.H.J.N. Kooij en mw. J.P.M. van den
Heuvel namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de auteurs. Verder hebben
de medewerkers van de afdeling Documentatie en Informatie van de Rijksdienst
ieder op hun wijze, vanuit zijn of haar specialisme, bijgedragen aan de totstandkoming
van de publicatie. Drs. B. Stamkot van het bureau MAP stelde de overzichtskaarten
en stadsplattegronden samen, jhr.ir. R.G. Bosch van Drakestein verzorgde de
kasteelplattegronden, ing. B.H.J.N. Kooij, H. Jorritsma en H.F.G. Hundertmark de
kerk- en overige plattegronden en H. IJsseling van Flying Focus de luchtfoto's. De
fotografen van de Rijksdienst, met name IJ.Th. Heins, J.P. de Koning en G.J. Dukker
zijn verantwoordelijk voor de foto's.
Ten slotte gaat onze dank uit naar de provincie Zuid-Holland die door een
genereuze financiële bijdrage deze uitgave mogelijk maakte.
Met dit werk over de provincie Zuid-Holland levert de reeks Monumenten in
Nederland opnieuw een bijdrage aan de kennisoverdracht over ons cultureel erfgoed
en het wekken van de belangstelling daarvoor.
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg Fons Asselbergs
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Ten geleide
Monumenten in Nederland is een naslagwerk over de meest waardevolle objecten
en structuren in de verschillende provincies, in dit geval de provincie Zuid-Holland.
Het is géén reisgids en bevat dan ook geen routebeschrijvingen of wandelingen. De
stadsplattegronden in het boek zijn bedoeld om de onderlinge situering van objecten
visueel te verduidelijken. Het boek geeft in een compact, samenhangend overzicht
een breed beeld van bestaande, cultuurhistorisch interessante objecten en structuren,
waarbij op beknopte wijze relevante feitelijke informatie wordt vermeld.
De inleidende hoofdstukken plaatsen de gegevens in een groter verband en
schenken aandacht aan het karakteristieke van de provincie Zuid-Holland. Hier
worden ook relaties gelegd met belangrijke ontwikkelingen in het verleden. De eerste
inleiding bevat een geschreven historische schets van de provincie. De twee volgende
hoofdstukken besteden respectievelijk aandacht aan de stijlen en vormen van de
gebouwen en aan de toegepaste materialen en constructies. De vierde en laatste
inleiding behandelt de eigenheid van de verschillende regio's die samen de provincie
Zuid-Holland vormen. Daarbij wordt vooral gekeken naar historisch-geografische
ontwikkelingen en de bebouwingskarakteristiek. De hiernaast opgenomen
overzichtskaart toont de regio-indeling van de provincie. De kaart geeft tevens een
overzicht van de gemeente-indeling in 2004.
Het meest omvangrijk is het op de inleidingen volgende onderdeel Steden, Dorpen,
Monumenten, dat een beschrijving bevat van de meest belangwekkende bouwwerken
van alle steden en dorpen in Zuid-Holland. Dit deel is alfabetisch op plaatsnaam
geordend. Voor de indeling zijn niet de gemeentegrenzen bepalend, maar de
afzonderlijke bebouwingsconcentraties - de kernen - zoals ze historisch zijn gegroeid.
Samen vormen ze een cultuurtopografisch overzicht van de provincie.
Er is onderscheid gemaakt in hoofdkernen, kernen, geïncorporeerde kernen,
omgevingskernen en omgevingsobjecten. Hoofdkernen zijn kernen die tevens hun
naam aan een gemeente geven (bijvoorbeeld Delft, Gouda, Rijswijk). Bij een gewone
kern wordt in de aanhef steeds verwezen naar de gemeente waartoe deze behoort,
bijvoorbeeld: Naaldwijk (gemeente Westland). De zogeheten geïncorporeerde kernen
zijn in de loop van hun geschiedenis deel gaan uitmaken van een grotere kern. Zo
zijn bijvoorbeeld Charlois en Kralingen onderdeel geworden van Rotterdam en is
Ter Heijde opgenomen in de kern Monster. Deze geïncorporeerde kernen worden
behandeld als onderdeel van het grotere geheel, zij het dat bij de vermelding van
adressen ook de naam van de oorspronkelijke kern wordt genoemd. Voor kernen die
in de loop van de tijd aan elkaar zijn gegroeid is deze methode eveneens gehanteerd.
Deze kernen zijn in de regel onder hun huidige plaatsnaam te vinden; dit geldt
bijvoorbeeld voor Berkel en Rodenrijs. Omgevingskernen zijn nederzettingen die
wel genoemd moeten worden, maar waarvan de informatie over de bebouwing slechts
één of enkele objecten betreft. Ze worden dan onder een nabijgelegen, vaak grotere
kern vermeld: zo staat Wilsveen bij Stompwijk, Simonshaven bij Zuidwijk en Kethel
bij Schiedam. De beschrijvingen van omgevingskernen zijn niet alfabetisch geplaatst,
maar kunnen moeiteloos via het topografisch register achter in het boek teruggevonden
worden. Omgevingsobjecten zijn op het platteland gesitueerde gebouwen als kapellen,
kloosters, kastelen, molens en boerderijen. Deze worden beschreven bij de meest
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nabije kern binnen de gemeente, bijvoorbeeld de kerk van Kijfhoek bij Zwijndrecht
en de watertoren van Zuidzijde bij Den Bommel.
Elke kern heeft haar eigen inleiding, waarin de historische ontwikkeling en de
topografische of stedenbouwkundige veranderingen kort behandeld worden. Van de
belangrijkste steden is een plattegrond opgenomen, waarop de interessantste objecten
zijn aangegeven. Typen objecten die veel voorkomen, zoals woonhuizen, winkels
of pakhuizen, zijn niet in de plattegronden opgenomen, tenzij ze als een opvallend
groot voorbeeld of als complex de aandacht trekken. De nummers op de plattegrond
verwijzen naar het bijschrift, waarin de oorspronkelijke functie zonder het (eventuele)
voorvoegsel ‘voorm.’ is vermeld. Het bijschrift bevat een verwijzing naar de pagina
van de objectbeschrijving. De nummers uit de plattegrond staan ook vermeld bij de
beschrijving zelf.
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Per kern is gezocht naar de meest geëigende indeling en volgorde om de objecten te
beschrijven. De gekozen rangorde in de beschrijvingen wordt bepaald door het
historische centrum van een kern en begint met het oudste en/of voor de ontwikkeling
van de kern belangrijkste gebouw. Doorgaans gaat het daarbij om de kerk, maar soms
betreft het een kasteel. Afzonderlijke objecten en structuren worden als het ware in
‘schillen’ vanuit de dorpskern besproken, waarbij drie hoofdregels zijn aangehouden:
van publiek naar particulier, van oud naar jong en van binnen naar buiten.
Vergelijkbare objecten en gebouwtypen zijn zoveel mogelijk na elkaar geplaatst of
in een verzamellemma opgenomen.
Het boek bevat in principe alle waardevolle objecten en structuren in de provincie.
De breedte van het spectrum, ook ontstaan door het opnemen van de jongere bouw-
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kunst uit de periode 1850-1940, maakt het echter onvermijdelijk om keuzes te maken.
De uiteindelijke selectie is die van de auteurs. Objecten kunnen zijn opgenomen
omdat ze kenmerkend zijn voor een breder voorkomend verschijnsel of juist omdat
ze een uniek of zeldzaam voorbeeld zijn. Beslissende criteria bij de selectie waren:
gaafheid, historische betekenis, architectonische kwaliteit of bouwhistorische waarde.
Het is van belang te beseffen dat de meeste, maar lang niet alle, opgenomen gebouwen
beschermde rijksmonumenten zijn. In het algemeen worden objecten opgenomen
die van vóór de Tweede Wereldoorlog dateren. Een enkele keer worden gebouwen
van na 1940 belicht, bijvoorbeeld met betrekking tot kerken en raadhuizen, maar
ook als de wederopbouw een duidelijke stempel op een bepaalde kern heeft gedrukt.
Met het opnemen van de modernste architectuur is grote terughoudendheid betracht.
Het boek geeft een overzicht van de op dit moment bestaande gebouwde omgeving.
Er wordt geen aandacht geschonken aan objecten die in het (recente) verleden zijn
verdwenen. Cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren die met sloop of
totale wijziging bedreigd worden - dat is helaas nogal eens het geval - zijn opgenomen
als ze op het moment van het afsluiten van het manuscript nog aanwezig waren. Aan
archeologische monumenten wordt alleen aandacht besteed wanneer dat voor het
begrip van de ontwikkeling van een kern noodzakelijk is.
De teksten in dit boek zijn grotendeels gebaseerd op de officieel gepubliceerde
literatuur in boeken en tijdschriften, waaronder de vijf delen over Zuid-Holland van
de Nederlandse Monumenten van geschiedenis en Kunst, en verder op de bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg voorhanden zijnde gegevens, waaronder de
per gemeente in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP)
opgestelde rapporten. Ook is er gebruik gemaakt van het hieruit voortgekomen
Monumenten Selectie Project (MSP). Voor de beschrijvingen van diverse
kerkinterieurs is geput uit informatie berustend bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit
in Nederland. Aanvullend bronnenonderzoek of het uitputtend nalopen van de ‘grijze
literatuur’ behoorde niet tot de opdracht. Wel zijn op grond van eigen waarnemingen
waar nodig verbeteringen of aanvullingen op de bestaande literatuur aangebracht.
Om het omvangrijke cultuurhistorische erfgoed van de provincie Zuid-Holland
binnen de voor het boek gestelde ruimte te kunnen behandelen was het nodig de
objecten beknopt te karakteriseren. De nadruk ligt op feitelijke gegevens over de
bouwgeschiedenis en de huidige situatie van het object, zoals: adres, functie, ontwerpen bouwdata, namen van opdrachtgevers en architecten, ontwerpers en uitvoerende
kunstenaars. Verder wordt zoveel mogelijk de bouwstijl vermeld of de bepalende
architectuurelementen. De beschrijving van het uiterlijk van objecten blijft beperkt
tot de belangrijkste kenmerken. Waar nodig komen ook de toegepaste materialen en
constructies ter sprake. Bij de belangrijkste objecten en structuren wordt de historische
ontwikkeling kernachtig behandeld. Informatie over interieur en inventaris van de
gebouwen wordt alleen verstrekt als deze van belang is. Musea zijn alleen opgenomen
indien het gebouw vermelding verdient; de museale collecties krijgen in dit boek
geen aandacht. Restauraties en verbouwingen aan de objecten zijn in principe alleen
vermeld als die tot belangrijke wijzigingen hebben geleid. Bij onderhoudsgevoelige
objecten als molens wordt doorgaans alleen de meest recente restauratie vermeld.
De huidige functie van gebouwen wijkt vaak af van de oorspronkelijke bestemming.
De nieuwe situatie wordt alleen vermeld als er sprake is van een opvallend ander
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gebruik van het object. Aangezien gebouwen tegenwoordig vrij snel van functie
veranderen, is hierin terughoudendheid betracht.
Een belangrijk onderdeel van het boek wordt gevormd door de foto's, die een
representatieve selectie van de objecten en structuren in de provincie geven.
Belangrijke criteria voor de keuze van de af te beelden objecten en structuren zijn
hun ouderdom, hun verspreiding over de provincie en de verdeling over de
verschillende soorten objecten. De foto's weerspiegelen steeds zo veel mogelijk het
karakter van de desbetreffende kern. Gezien de hoeveelheid besproken objecten en
kernen is het onmogelijk om van elk afzonderlijk object een afbeelding op te nemen.
De meeste foto's zijn speciaal voor dit boek gemaakt. Waar dit niet het geval is, staat
het jaartal van de foto in het bijschrift vermeld.
In het boek is van een aantal belangrijke kerken, kastelen en andere objecten een
plattegrond met bouwfasen opgenomen. In de legenda is voor de aanduiding van die
bouwfasen gebruik gemaakt van de verkorte architectuurhistorische dateringsmethode,
waarbij Romeinse cijfers eeuwen aangeven, gevolgd door de hoofdletters A en B
die staan voor halve eeuwen of de kleine letters a, b, c, d voor kwart eeuwen en m
voor midden: XVIIa betekent eerste kwart van de 17de eeuw. De jaarringen van hout
geven vaak de mogelijkheid om het kapjaar van de boom te bepalen en daarmee het
betreffende deel van de constructie te dateren. Deze dendrochronologische datering
wordt in dit boek aangegeven met (d). In de tekst zijn de voornamen van personen
die leefden vóór het jaar 1800 voluit geschreven, daarna zijn de initialen vermeld.
De aanduidingen van de plaatsnamen zijn gebaseerd op Elsevier Alfabetische
Plaatsnamengids van Nederland ('s-Gravenhage 2001; 17de druk), met correcties
voor de
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sindsdien heringedeelde gemeenten. Achter in het boek staat een beknopte
literatuurlijst met de gebruikte algemene literatuur, aangevuld met de voor de
provincie belangrijkste publicaties op architectuurgebied. Verder zijn een verklarende
woordenlijst, een topografisch register en een index op namen toegevoegd.
Voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek danken wij als auteurs onze
opdrachtgever de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zijn directie, de leden van
de projectgroep, de afdeling cultuurwaardenonderzoek en de fotografen van deze
dienst, alsmede de medewerkers van de bibliotheek en van het foto- en
tekeningenarchief en ten slotte de uitgever.
Voor de hulp die wij vanuit de provincie mochten ontvangen gaat onze dank uit
naar W.J. Berghuis, J. Dröge, J. van der Hoeve, C. van der Hoeven-Scheffer, T.
Knibbeler, B. Koopmans, C. van Nes, E. Orsel, G. Snel, D. Valentijn en W.F. Weve.
Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in
Nederland, aan de eigenaars en beheerders van kerken en andere gebouwen die ook
van binnen zijn bezocht en aan Ronald Rommes, Bert Stamkot, Rob Dettingmeijer,
Leo Dubbelaar, G.H. Keunen (molens), R.W. van Straten en W.J. Diepenhorst
(orgels). Voor hun hulp bij het afwerken van het manuscript bedanken wij Eric
Strijbos, Jeroen van Meerwijk en Joos Leistra.
Utrecht, mei 2004
Ronald Stenvert
Chris Kolman
Saskia van Ginkel-Meester
Elisabeth Stades-Vischer
Sabine Broekhoven
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Historie
Aan het einde van de laatste ijstijd, circa tienduizend jaar geleden, veroorzaakte
smeltwater een stijging van de zeespiegel. De Noordzee liep vol water en land ging
verloren. Omstreeks 3000 voor Chr. kwam aan dit proces een einde toen aanslibbing
een tegenwicht ging vormen voor de rijzende zeespiegel. Er ontstond een complex
van strandwallen, waarop zich duinen vormden. In die tijd waren delen van
Zuid-Holland al bewoond, bijvoorbeeld de hoge donken van de Alblasserwaard en
de Maasvlakte. Van de vrijwel permanente bewoning sindsdien getuigen onder meer
de vondsten van de Vlaardingencultuur (2450-2000 voor Chr.).

Romeinen
Rond het begin van de jaartelling kreeg de lokale bevolking van boeren, jagers en
vissers te maken met het oprukkende Romeinse Rijk. Vanaf het midden van de 1ste
eeuw na Chr. vormde de (Oude) Rijn de noordelijke Rijksgrens (limes). Daar werden
op regelmatige afstand van elkaar grensforten (castella) gebouwd, met daartussen
kleine wachtposten. Tot de Zuid-Hollandse forten behoorden die te Valkenburg,
Roomburg bij Leiden, Alphen aan den Rijn en Zwammerdam. Bij deze forten
ontstonden kleine burgernederzettingen van boeren en handelaren.
Achter de limes liep een weg die de forten met elkaar verbond. Behalve voor
troepenverplaatsing werd deze ook gebruikt voor de bevoorrading van het leger en
voor de handel. Achter de duinenrij in het westen werd in het midden van de 1ste
eeuw het kanaal van Corbulo aangelegd, zo genoemd naar de Romeinse
legeraanvoerder die het kanaal in 47 na Chr. liet graven. Aan het kanaal, dat van de
Oude Rijn tot de monding van de Maas liep, lag de enige ‘stad’ in Holland, het Forum
Hadriani (bij Voorburg). Dit was het bestuurlijke centrum van het district der
Caninefaten en was vernoemd naar keizer Hadrianus, die de nederzetting in 122
marktrechten had verleend. Omstreeks 260 vertrokken de Romeinen uit deze contreien.
Het gebied raakte ontvolkt, omdat ook de plaatselijke bevolking sterk terugliep. Toen
het Romeinse Rijk zich na enkele decennia herstelde, liet men de grensbewaking
over aan inheemse volken die als bondgenoot optraden. Zij bouwden forten langs de
Noordzee tegen de invallen van Saksische piraten. Eén daarvan was vermoedelijk
het fort Brittenburg bij Katwijk, dat later in zee is verdwenen.

Veel volkeren
Nadat Holland in de 3de eeuw grotendeels ontvolkt was geraakt, hebben zich in de
eeuwen daarna nieuwe Germaanse stamverbanden gevestigd. Deze Franken, Angelen
en Saksen werden in deze contreien vaak aangeduid met de verzamelnaam ‘Friezen’.
Hun komst zorgde vanaf de 6de eeuw voor een periode van bevolkingsgroei, waarin
veel nieuwe nederzettingen werden gesticht.
Het belangrijkste Germaanse stamverband was dat van de Franken, die na de
volksverhuizingen een koninkrijk stichtten in het noorden van Frankrijk. In de 7de
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en 8ste eeuw breidden ze hun macht uit in noordelijke richting. In het Nederlandse
rivierengebied stuitten ze op Friese stamverbanden, die in het begin van de 8ste eeuw
definitief werden verslagen. De bekendste Frankische heerser was Karel de Grote,
die zich in het jaar 800 in Rome door de paus tot keizer liet kronen. Onder zijn
opvolgers viel het rijk uiteen. Holland maakte uiteindelijk deel uit van het Duitse
keizerrijk, de opvolger van het Oost-Frankische Rijk.
De Franken brachten het christendom naar het noorden. In de 7de eeuw bouwden
ze hier kleine kerken en verleenden steun aan missionarissen als Willibrord, Bonifatius
en Liudger, die de inheemse bevolking begonnen te kerstenen. De paus benoemde
Willibrord in 695 tot aartsbisschop van de Friezen. Daarmee werd de basis gelegd
voor een kerkelijke organisatie. Tot de hervorming van de bisdommen in 1559
behoorde Zuid-Holland tot het diocees van de bisschop van Utrecht.
Behalve het christendom introduceerden de Franken het feodale stelsel. Hun koning
of keizer was leenheer en de leenmannen waren vaak leden van de plaatselijke adel.
Zij werden beleend met gebieden en rechten, in ruil waarvoor ze hun leenheer met
raad en daad moesten bijstaan. Zo voerden ze in hun gebied bestuurlijke, juridische
en militaire taken uit. De belangrijkste bestuurlijke districten waren de gouwen met
aan het hoofd een graaf. Eén
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van de gouwen was Marsum aan de Maasmond en waarschijnlijk bestond er ook een
bij de monding van de Oude Rijn. Dat was het gebied dat sinds de 11de eeuw bekend
stond als Holdland en waarvan de naam Holland is afgeleid.

Graaf der Friezen
Vanaf 810 werd het kustgebied onveilig gemaakt door Vikingtochten. Aanvankelijk
kwamen de Noormannen op zoek naar buit en slaven. In 836 plunderden ze de
handelsplaats Witla op de zuidoever van de Maasmonding. Later vond ook duurzame
vestiging plaats. De Deen Rorik werd omstreeks 850 beleend met een groot deel van
het Nederlands kustgebied. Zijn neef en opvolger Godfried de Noorman werd
vermoord door enkele plaatselijke graven, van wie Gerulf de nieuwe machthebber
werd. Zijn positie werd bevestigd door de schenking van koningsgoederen door
koning Arnulf in 889. Gerulf geldt als de stamvader van de Hollandse graven. Hij
was vermoedelijk een autochtoon en daarmee een ‘Fries’. Zijn opvolgers noemden
zich eeuwen later nog steeds graaf of heer der Friezen om hun aanspraken op alle
Friese gebieden, vooral West-Friesland, te ondersteunen. De basis van de
machtspositie van de graven was hun eigen goederenbezit. Dat bestond uit een aantal
domeinen (‘villae’); landgoederen met boerderijen die vanuit een centrale hof (later
een kasteel) werden beheerd. De graven stelden rentmeesters aan voor het financiële
beheer van alle inkomsten in een district. Naast deze rentmeesterschappen waren er
sinds 1244 baljuwschappen. Een baljuw (of drossaard) voerde daar namens de graaf
bestuurlijke, juridische en soms militaire taken uit. Behalve in de Grote Waard in
zuidelijk Zuid-Holland, die een aparte dijkgraaf had, waren de baljuws tevens
dijkgraaf. Voor de administratieve controle ontwikkelde zich een ambtenarenapparaat
aan het grafelijke hof in 's-Gravenhage, later bekend als het Binnenhof.
De baljuwen waren vaak hoge edelen met een eigen agenda. Ze probeerden hun
eigen machtspositie te versterken ten koste van die van de graaf. Vooral de
baljuwschappen in de grensgebieden hadden soms een semiautonome status. De
grenzen van het graafschap waren dan ook lange tijd onzeker. Soms ging gebied
verloren, zoals onder andere Gouda, Schoonhoven en Noordwijk aan de (vrijwel)
autonome graven van Blois in de tweede helft van de 14de eeuw. Daar stond echter
terreinwinst tegenover. Dankzij de inkomsten uit de eigen goederen, tolrechten en
de muntslag konden de graven heerlijkheden van andere adellijke heren opkopen of
als onderpand in bezit krijgen. Zo werden in de loop van de 13de en 14de eeuw
Amstelland, het Land van Woerden en Oudewater aan de heerschappij van de bisschop
van Utrecht onttrokken. Andere toevoegingen aan Holland waren West-Friesland,
het Land van Heusden en Altena (nu Noord-Brabant), en de heerlijkheden van Arkel,
Putten en Strijen. De bezittingen van de graven van Blois kwamen in 1397 weer in
handen van de graaf van Holland.

Het veen in
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Tot omstreeks het jaar 1000 woonde de bevolking hoofdzakelijk in het duinengebied
en op de oeverwallen langs de rivieren. De belangrijkste concentratiepunten waren
de mondingen van de Oude Rijn en de Maas. Daar bevonden zich ook de belangrijkste
handelsplaatsen Rijnsburg (Rodolphsheim) en het later in zee verdwenen Witla. In
Rijnsburg bouwde graaf Gerulf eind 9de eeuw een burcht met kapel en begraafplaats,
en zijn opvolgers lieten er in de 11de eeuw munten slaan. Later is deze vooraanstaande
positie overgenomen door het nabijgelegen Leiden.
Bij de riviermondingen in het veengebied was bewoning mogelijk dankzij vroege
vormen van kleinschalige waterbeheersing. Zo zijn in Vlaardingen en elders bij de
Maasmonding primitieve dammen ontdekt, die soms voorzien waren van een duiker.
Mogelijk werden ook dijkjes of kaden aangelegd.
Achter de duinen bevond zich een uitgestrekt veengebied. Vanaf de 10de eeuw
werd dit vrijwel onbewoonde gebied door vrije boeren als kolonisten in cultuur
gebracht. Deze ‘Grote Ontginning’ zou zeker vier eeuwen duren. De
ontginningstechniek was simpel. Om het veen te ontwateren werden op regelmatige
afstand van elkaar evenwijdig lopende sloten gegraven, waardoor langwerpige kavels
ontstonden, meestal loodrecht op natuurlijke waterlopen. Het resultaat was het ‘typisch
Hollandse’ slagenlandschap. Op de ontgonnen gronden werd aanvankelijk graan
verbouwd.
De ingrepen in het natuurlijke milieu hadden onvoorziene gevolgen. Inklinking
van de veengrond en oxidatie van de bovenlaag leidden tot een daling van de bodem,
waardoor de natuurlijke afwatering moeilijk en de graanbouw steeds minder rendabel
werd. Het eerste probleem werd aanvankelijk opgelost door de aanleg van sluizen
en dijken ter bescherming van land en nederzettingen. Toen deze oplossing aan het
einde van de middeleeuwen tekort schoot, werden polders ingericht en met
watermolens droog gemalen. Omdat de graanteelt onrendabel was, moesten de
Hollandse boeren overgaan op veeteelt. Al snel produceerden ze zoveel
zuivelproducten, dat ze konden exporteren naar het buitenland. Daarmee werd op de
handelsbalans compensatie gevonden voor de toenemende graanimporten.
Midden in het ontginningsgebied ontstonden nederzettingen. Enkele daarvan
ontwikkelden zich tot steden. De
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kolonisten verhandelden er hun producten en kochten er nijverheidsproducten. De
steden onderscheidden zich van het platteland door hun bebouwing (stadsmuren,
waaggebouwen, raadhuizen), bestuur en economische functies. Hun afwijkende
positie, het stadsrecht, was vastgelegd in oorkonden. Een nederzetting kreeg daarin
een zekere bestuurlijke zelfstandigheid, het recht markten te houden en een omwalling
aan te leggen.
In Zuid-Holland werden vanaf de tweede helft van de 12de eeuw stadsrechten
verleend, al zijn de oudste oorkonden niet bewaard. Leiden, ontstaan bij een grafelijke
hof, en Dordrecht liepen voorop. De steden oriënteerden zich al vroeg ook buiten de
eigen regio. Dordrecht wist zijn marktpositie in de 14de eeuw geweldig te versterken
door de verlening van stapelrechten door de graven, waardoor de handel in hout,
wijn, zout en natuursteen zich in die plaats ging concentreren. Delft en Gouda werden
belangrijke exporteurs van bier. Van de groeimogelijkheden konden de steden
profiteren dankzij een toenemend arbeidsaanbod door migratie vanaf het platteland.
Daar was overbevolking ontstaan door de omschakeling van de arbeidsintensieve
graanteelt op de arbeidsextensieve veeteelt. Naarmate het aantal steden en hun omvang
toenamen, groeide hun betekenis. Vanaf het midden van de 14de eeuw gingen ze
ook een politieke rol spelen.

De Bourgondisch-Habsburgse tijd
Conflicten binnen de grafelijke familie waren herhaaldelijk de aanleiding voor grote
strijd binnen het graafschap. Dat gebeurde tijdens de Loonse Successieoorlog in het
begin van de 13de eeuw en opnieuw in 1345, toen het huis van Beieren aan de macht
kwam. Al snel ontstonden twee kampen, de Kabeljauwen en de Hoeken. De Hoekse
en Kabeljauwse twisten duurden met onderbrekingen tot het begin van de 16de eeuw
en richtten een deel van de adel te gronde.
Een volgend dynastiek conflict betekende het einde van de Hollandse
zelfstandigheid. Bij de Zoen van Delft (1428) werd Jacoba van Beieren gedwongen
de hertog van Bourgondië, Filips de Goede, als opvolger te erkennen. Al in 1433
werd de opvolging geëffectueerd en werd het graafschap opgenomen in het
Bourgondische machtscomplex, waarvan onder meer Brabant, Vlaanderen en
Henegouwen deel uitmaakten.
De Bourgondische heersers probeerden hun gebieden aaneen te smeden door de
oprichting van overkoepelende organen, zoals de Grote Raad van Mechelen op
juridisch gebied. Op bestuurlijk gebied vond sinds 1464 overleg plaats in de
Staten-Generaal, waar de afgevaardigden van de regionale Statenvergaderingen
bijeenkwamen. De Staten van Holland waren samen met het Hof van Holland
voortgekomen uit de oude grafelijke raad. Voorzitter van de Statenvergadering was
de stadhouder van Holland (en Zeeland). Deze functie was door de Bourgondiërs
ingesteld om toezicht te houden. De stadhouder had zijn kwartier op het Binnenhof,
maar verbleef daar zelden.
In de Staten van Holland waren de adel (ridderschap), de steden en aanvankelijk
soms ook de geestelijkheid vertegenwoordigd. Later verdween de geestelijkheid uit
de Staten. De ridderschap beschouwde zich als vertegenwoordiger van het platteland.
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Naarmate de steden belangrijker werden als geldverschaffers voor de graven, nam
hun politieke invloed toe. Aanvankelijk vier, later zes belangrijke steden, te weten
Dordrecht, Delft, Gouda, Leiden, Haarlem en Amsterdam, speelden een hoofdrol.

Rijk bewerkte gotische grafzerk van Adriana van Roon († 1527), abdis van het klooster Leeuwenhorst
bij Rhoon (1939)
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Tot 1543 waren ook de kleine steden toegelaten tot de Statenvergadering, maar ze
maakten daar zelden gebruik van.

Een gouden tijd
Tijdens de Beeldenstorm van 1566 sneuvelden de beelden en altaren in de kerken
van Delft, Leiden en 's-Gravenhage. Het vormde de opmaat voor een roerige periode
waarin een burgeroorlog eindigde in een succesvolle onafhankelijkheidsstrijd. De
opstandelingen, die zich geuzen (bedelaars) noemden, kregen in 1572 een
bruggenhoofd na de verovering van Brielle. In juli dat jaar vond de eerste ‘vrije’
vergadering van de Staten van Holland plaats in Dordrecht. Na 1576 bleef het
overgrote deel van Holland ruim twee eeuwen gevrijwaard van oorlogshandelingen.
In 1579 werden de nieuwe verhoudingen vastgelegd in een verdrag tussen de
opstandige gewesten en steden, de Unie van Utrecht. Twee jaar later werd de landsheer
Philips II afgezworen. De nieuwe Republiek werd een statenbond van zeven
onafhankelijke gewesten, die op het gebied van de buitenlandse politiek en defensie
intensief samenwerkten. Als het rijkste en machtigste gewest domineerde Holland
de zaken.
Tijdens de Republiek bestonden de Staten van Holland uit twee leden, de
ridderschap en de steden. De ridderschap telde twaalf leden, voorheen twintig, en
vulde zichzelf aan door coöptatie uit adellijke kring. Van de steden waren er achttien
met een stem, waarvan negen in het huidige Zuid-Holland. Behalve de ‘oude’ grote
steden Dordrecht, Delft, Leiden en Gouda behoorden daartoe ook Rotterdam,
Schiedam, Brielle, Schoonhoven en Gorinchem, maar niet 's-Gravenhage. Binnen
de Staten werd een hoofdrol gespeeld door de landsadvocaat, sinds 1620
raadspensionaris genoemd. Als voorzitter van de Staten van Holland en pensionaris
van de ridderschap was deze functionaris alomtegenwoordig. Ook speelde hij een
leidende rol in de buitenlandse politiek van de Republiek.
De feitelijke machthebbers waren de stedelijke regenten. Veel bestuurlijke
geslachten waren rijk geworden in de handel, maar trokken zich daaruit terug. Hun
geld investeerden ze vooral in politieke ambten, overheidsleningen en onroerend
goed. Daarnaast waren de aandelen van de 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische
Compagnie, met kamers in Rotterdam en Delft, een lucratieve belegging. De regenten
toonden hun status door hun bezit van grote patriciërshuizen in de binnensteden,
bijvoorbeeld aan het Rapenburg in Leiden of de Oude Delft in Delft. Een buitenhuis
op het platteland verhoogde hun prestige nog meer.
Niet alleen de stedelijke elite ging het goed. Ook de middenstand en de armen
profiteerden van de grote vraag naar arbeid, waardoor de werkloosheid laag bleef.
Voor de sociaal zwakkeren bestond er een voor die tijd uitstekend stelsel van sociale
voorzieningen, waaraan de kerken, particulieren en de overheid een bijdrage leverden.
Hoewel gruwelijke epidemieën van pest, pokken en dysenterie voor tienduizenden
slachtoffers zorgden, geldt de 17de eeuw in Holland terecht als een ‘Gouden Eeuw’.
De economische bloei kende verschillende pijlers. De internationale handel was
daarbij van levensbelang. Er werden wapens, schepen, Leidse textielwaren, Delfts
aardewerk, haring, boter, kaas en later jenever geëxporteerd. Veel van deze producten
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konden alleen worden geproduceerd door op grote schaal grondstoffen (metaal, wol,
pek, teer), bouwmaterialen (hout, hardsteen) en brandstoffen (steenkool) te importeren.
De handel en de meeste nijverheid concentreerden zich in de steden. Deze vormden
een sterk op elkaar betrokken netwerk, waardoor een hoge mate van marktintegratie
werd bereikt. De steden kenden daardoor een economische groei die ver uitsteeg
boven die in andere regio's. Ze ontstegen het niveau van regionaal handels- en
productiecentrum en kregen door specialisatie internationale vermaardheid. Dat gold
voor Leiden (textielnijverheid), Delft en Gouda (beide eerst bier, later kleiverwerkende
industrie), Schiedam (haringvisserij, later branderij) en de handelssteden Rotterdam
en Dordrecht.
De economische groei weerspiegelde zich in de bevolkingsontwikkeling. In de
loop van de 16de en 17de eeuw groeiden alle Zuid-Hollandse steden fors. Het meest
spectaculair was de ontwikkeling van Leiden. Met een groei van 10.000 (1570) tot
70.000 (circa 1670) inwoners werd het de tweede stad van de Republiek. Meerdere
stadsuitbreidingen waren nodig om de mensen te huisvesten. Andere steden zagen
het inwonertal met minstens de helft toenemen. Aangezien de groei van de steden
die op het platteland overtrof, trad per saldo verstedelijking op. Meer dan de helft
van de Hollandse bevolking woonde in steden, een unicum destijds.
De bevolkingsgroei was het gevolg van de enorme stroom migranten die zich in
de Hollandse steden vestigden na 1575. Vooral uit de Zuidelijke Nederlanden kwamen
grote aantallen nieuwkomers. Veel stadsbesturen spanden zich in om deze mensen
naar hun stad te lokken door ze transport, bouwgrond en fiscale vrijstellingen aan te
bieden. Dankzij deze overwegend calvinistische immigranten kende de nieuwe
Nederduits-gereformeerde kerk (later Herv. kerk genoemd) een snelle groei. Voor
de Franstaligen werden in meerdere steden Waalse kerken ingericht. Daar konden
later ook de hugenoten terecht, die vooral na 1680 uit Frankrijk kwamen. Andere
protestantse groepen, met name doopsgezinden en lutheranen,
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Het Spinozahuis te Rijnsburg, dat tussen 1660 en 1663 door de wijsgeer Baruch Spinoza werd bewoond
en symbool staat voor de relatieve tolerantie van de Republiek ten opzichte van andere godsdiensten
en andersdenkenden

waren er naar verhouding weinig in Zuid-Holland. Daarentegen hadden de
remonstranten er juist relatief veel aanhang. Joden waren niet overal welkom. Terwijl
onder andere 's-Gravenhage en Rotterdam ze welkom heetten, was het hun tot in de
19de eeuw verboden zich te vestigen in steden als Delft, Gouda en Schiedam.
Katholieken bleven overal aanwezig als een minderheid. Alleen in het
Zuid-Hollandse waardengebied en op de eilanden waren ze vrijwel afwezig. In de
steden was de pluriformiteit het grootst. De gereformeerde meerderheid maakte het
de minderheid echter niet al te moeilijk. Katholieken en andere groepen kwamen
aanvankelijk bijeen in woonhuizen, maar namen al snel hun toevlucht tot schuilkerken.
Iedereen wist waar die waren, maar de overheid stond ze doorgaans oogluikend toe.
Na een conflict binnen de katholieke kerk in Holland scheidde een deel van de
gelovigen zich in 1723 af in de zogenaamde Oud-katholieke kerk.

Gezicht op het dorp Streefkerk aan de Lek in 1750

De omslag
In de tweede helft van de 17de eeuw vond een economische omslag plaats, die vrijwel
alle economische sectoren trof. Op het platteland kregen de boeren te maken met
stagnerende en later ook dalende prijzen van zuivelproducten. Noodgedwongen
pasten ze hun bedrijfsvoering aan. Inwonende knechten werden vervangen door
seizoenarbeiders uit Oost-Nederland en de aangrenzende Duitse gebieden. De
veehouderij richtte zich steeds meer op de vleesproductie in plaats van de melkerij.
Daardoor liep de import van slachtvee buitengewoon sterk terug. Daarentegen werden
handelsgewassen als hennep en vlas in toenemende mate geïmporteerd, waardoor
de traditionele teelt ervan in de waardengebieden inkromp.
Het lot van de steden verschilde, hoewel vrijwel overal het inwonertal daalde.
Leiden werd zwaar getroffen door de crisis in de textielnijverheid en zag zijn
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bevolkingsomvang krimpen van 70.000 (1670) tot 28.000 (1815). Rotterdam werd
nu de grootste stad van Zuid-Holland, al vond ook in de Maasstad een tijdelijke
terugval plaats na 1690. Van de grote steden kende alleen 's-Gravenhage een
ononderbroken groei en het werd daardoor na 1750 de derde stad van Nederland.

Noord- en Zuid-Holland uiteen
In 1795 trokken Franse troepen over de bevroren grote rivieren en viel de oude
Republiek. Nieuwe regels werden ingevoerd, zoals de vrijheid van godsdienst en de
vrijheid van vestiging, waardoor de eeuwenoude gilden werden opgeheven. Het
nieuwe bewind werd aanvankelijk verscheurd door twisten tussen voor- en
tegenstanders van een grotere eenheid. Met Franse steun wonnen de ‘unitarissen’
het pleit en werd de grondslag gelegd voor de Nederlandse eenheidsstaat. Bestuur,
wetgeving en belastingheffing werden gelijkgetrokken.
De bestuurlijke organisatie veranderde in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
herhaaldelijk. In 1806 werd het koninkrijk Holland gevormd, dat in 1807 werd
onderverdeeld in tien departementen. Het oude gewest Holland werd vanwege zijn
omvang en betekenis ongeveer volgens de huidige provinciegrens gescheiden in de
departe-
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Kaart van de gehele provincie Holland in 1740. Aan de onderzijde is ook het Land van Heusden en
Altena zichtbaar, dat begin 19de eeuw bij de provincie Noord-Brabant werd gevoegd

menten Amstelland en Maasland. Deze verdeling bleef in feite gehandhaafd na het
vertrek van de Fransen. Hoewel sprake was van één provincie voorzagen de
grondwetten van 1814 en 1815 in twee gouverneurs en twee colleges van
Gedeputeerde Staten. Pas bij de grondwetswijziging van 1840 werd de scheiding
definitief. Een poging van de bevolking van het bij Noord-Brabant gevoegde Land
van Heusden en Altena om (weer) Zuid-Hollands te worden, bleef vruchteloos.
In 1840 telde Zuid-Holland 526.000 inwoners, 18 procent van de totale Nederlandse
bevolking. Een halve eeuw later was de Zuid-Hollandse bevolking met 45 procent
gegroeid, ruim boven het landelijk gemiddelde. De belangrijkste factor in de
bevolkingsgroei was het stijgende geboorteoverschot. De bevolkingsgroei
concentreerde zich vooral in de steden, waar de groeiende industriële bedrijvigheid
volop werkgelegenheid bood. De groeipercentages van 's-Gravenhage (146%) en
Rotterdam (159%) staken hoog boven het provinciale gemiddelde uit.
De snelle groei van de steden ging samen met slechte woon- en leefomstandigheden
voor velen. Onhygiënische toestanden vormden een ideale voedingsbodem voor
besmettelijke ziekten als cholera, pokken en difterie. In reactie hierop ontstond de
beweging der hygiënisten, meest progressieve medici die zich inzetten voor een
verbetering van de hygiëne. Hun pleidooi voor waterleidingen, rioleringen, vuilafvoer
en andere verbeteringen van de openbare hygiëne vond weerklank. Behalve de aanleg
van genoemde voorzieningen kwamen er wettelijke
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kaders, zoals de Fabriekswet (1875) en de Hinderwet (1895), die de vrije
vestigingsmogelijkheden van vervuilende fabrieken beperkten. Met de Woningwet
van 1901 werd de sanering van krottenwijken in binnensteden ter hand genomen.
De economische groei na 1815 werd bevorderd door een sterk verbeterde
infrastructuur. Al in de Franse tijd was daarmee begonnen, bijvoorbeeld door de
bestrating van de weg tussen Delft en Rotterdam. Koning Willem I zette deze politiek
voort. Tijdens zijn bewind kwamen onder andere het Kanaal door Voorne (1827-'31)
en het Zederikkanaal (1824-'25) tot stand. De aanleg van een spoorwegnetwerk vanaf
1839 betekende een revolutionaire doorbraak. De Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (HIJSM) verbond in 1843 's-Gravenhage en in 1847 Rotterdam met
Amsterdam. In de daaropvolgende periode kwamen verbindingen tussen alle
belangrijke plaatsen tot stand. De mobiliteit groeide zeer sterk. In de buurt van de
grote steden ontstonden forensendorpen, waarvan een deel van de bewoners dagelijks
met de trein naar het werk reisde. Ook familiebezoek en dagtoerisme kwamen binnen
het bereik van steeds meer mensen.

Deze grenspaal uit circa 1760 met het wapen van de ambachtsheer gaf oorspronkelijk de grens aan
van de heerlijkheid Neder-Hardinxveld

De oude beurs te Rotterdamse werd in 1721-'36 gebouwd. In 1935-'37 kwam er een nieuwe
koopmansbeurs. Het oude gebouw werd bij het bombardement van 14 mei 1940 verwoest

Uitstapjes naar de kust, waar in veel plaatsen een badhuis was, werden populair.
Scheveningen was de eerste echte badplaats van Nederland.
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Verstedelijking
Het integratieproces versnelde na 1900 door de komst van trams, autobussen en
fietsen. De afstand tussen stad en platteland werd steeds makkelijker te overbruggen.
De tramlijnen van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij verbonden IJsselmonde,
de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree Overflakkee vanaf 1898 met
Rotterdam. Door het vervoer van forensen en goederen werd de hele regio opgenomen
in de expansief groeiende Rotterdamse economie.
De Maasstad groeide geweldig en streefde na de opening van de Nieuwe Waterweg
(1863-'72) Amsterdam voorbij als grootste haven van Nederland. Deze ontwikkeling
werd gestimuleerd door de grote economische groei in het Duitse achterland. Om de
Rotterdamse groei volop ruimte te bieden werden voortdurend nieuwe havens
aangelegd en omliggende gemeenten opgeslokt. Tussen 1903 en 1941 gingen vijftien
gemeenten geheel of gedeeltelijk op in de Maasstad, wat een bevolkingswinst van
70.000 personen opleverde.
Rampen als de bombardementen van mei 1940 (Rotterdam, Alblasserdam en
Bleskensgraaf) en de overstroming van 1953 veroorzaakten enorme schade, maar
hebben het elan niet kunnen breken. Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog begon de
wederopbouw, waarna Rotterdam kon uitgroeien tot de grootste haven van de wereld.
De havenontwikkeling had belangrijke economische uitstralingseffecten.
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De Zeeuwse enclave Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee kwam in 1805 definitief bij (Zuid)-Holland.
Hier een gezicht op de Kerkstraat rond 1920

Industriële bedrijven en handelsondernemingen vestigden zich in en rond de stad,
waarvan het hele Rijnmondgebied direct meeprofiteerde. Om grensoverschrijdende
kwesties aan te pakken, werd in 1964 het Openbaar Lichaam Rijnmond als apart
bestuurlijk overlegorgaan opgericht (opgeheven 1986).
Vanuit de steden - de brandpunten van modernisering - verspreidden zich van
oorsprong buitenlandse nieuwigheden op het gebied van mode, sport en techniek.
Na de Tweede Wereldoorlog is dit proces in versneld tempo verder gegaan, met de
opkomst van de automobiliteit en de aanleg van nieuwbouwwijken bij oude
dorpskernen. In 1958 werden Dordrecht, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Zoetermeer
aangewezen als groeikern voor de overloop van de bevolking uit de grote steden.
Door deze politiek van ‘gebundelde deconcentratie’ heeft vooral Zoetermeer een
ongekende metamorfose ondergaan. Tegelijkertijd ontstonden in de grote steden
problemen door de onevenwichtige bevolkingsopbouw die het gevolg was van het
vertrek van jonge gezinnen.
De verstedelijking van het platteland heeft nog niet geheel geleid tot eenvormigheid.
De uiteenlopende ontwikkelingen die in de 19de eeuw begonnen, zoals de bollenteelt
in de Bollenstreek en de glastuinbouw in het Westland, zijn nog steeds zichtbaar.
Nieuw in de 20ste eeuw is de koestering van de grote ‘open ruimte’ in het
zuidoostelijke deel van de Randstad: het Groene Hart. Hoewel aan alle kanten
aangevreten door oprukkende woningbouw en bedrijfsterreinen houdt dit oude
kerngebied van de veenweidecultuur nog stand.
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Stijl en verschijningsvorm
Inleiding
Elk gebouw heeft een eigen vorm, indeling en decoratie en is op een bepaalde wijze
geconstrueerd met de beschikbare bouwmaterialen. Al die elementen zijn in de loop
der tijd aan verandering onderhevig. Als vingerafdrukken van hun tijd tonen ze
gezamenlijk een architectonische ontwikkeling, waarin smaak en functie, ofwel stijl
en verschijningsvorm bepalend zijn. Om de belangrijkste in dit boek gebruikte
architectonische termen in een breder kader te plaatsen, wordt in deze inleiding de
stilistische ontwikkeling beknopt geschetst. Er is daarbij gekozen voor een
naamgeving conform Bouwstijlen in Nederland 1040-1940 (tweede druk 2000) en
de Architectuur- en tuinstijlen thesaurus van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De begrippen intentie en verwatering verdienen hier enige aandacht. Vormen zijn
zelden louter decoratie. Niet altijd kan achteraf de intentie worden achterhaald, maar
veel vormcombinaties zijn bewust met een bepaalde betekenis toegepast. Verwatering
treedt op als het uitdrukkingsmiddel sleets wordt. Hiermee hangt samen een
onderscheid tussen een bovenstroom met toparchitectuur, waarin de makers zich zeer
bewust zijn van hun vormentaal, en een onderstroom waarin deze minder duidelijk
aanwijsbaar is. Het onderscheid wordt veelal bepaald door de beschikbare financiële
middelen die, indien ruim voorhanden, tot stijlzuivere architectuur kunnen leiden,
terwijl men zich in andere gevallen moet beperken tot het verwezenlijken van
gebouwen met stilistische invloeden of ontwerpen waarin slechts details in stijl
aanwijsbaar zijn. De trendsettende bovenstroom krijgt in dit boek ruime aandacht,
maar de trendvolgende onderstroom wordt zeker niet vergeten. Immers, het gros van
de gebouwde omgeving behoort tot deze laatste categorie.

Romaans en gotiek
Uit het eerste millennium van onze jaartelling zijn bovengronds nagenoeg geen
zichtbare resten bewaard. Ook voorbeelden van romaanse architectuur zijn in
Zuid-Holland dun gezaaid. Toch hebben er diverse tufstenen kerken gestaan, zoals
te Vlaardingen. Door latere verbouwingen is van die kerk niets over. Wel bewaard
bleef de met tufsteen beklede zuidelijke toren van het westfront van de 12de-eeuwse
abdijkerk van Rijnsburg. Het 12de-eeuwse tufstenen schip van de kerk te Sassenheim
heeft een rijke wandgeleding met rondbogen op lisenen en colonnetten. Verder zijn
aan de kerken te Wassenaar, Rijswijk en Tienhoven resten 12de-eeuws romaans
tufsteenwerk zichtbaar. Laat-romaanse bakstenen torens uit de 13de eeuw staan te
Ameide, Hagestein, Naaldwijk en uit de vroege 14de eeuw te Nieuwland en
Schoonrewoerd.
Het in baksteen opgetrokken, recht gesloten, koor van de Herv. kerk van
Abbenbroek (kort na 1300) met lancetvensters en een puntgevel met
klaverbladvormige nis, is
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Van het westfront van de 12de-eeuwse abdijkerk te Rijnsburg is de in tufsteen uitgevoerde zuidelijke
toren bewaard gebleven met zijn kenmerkende romaanse boogfriezen
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De tussen 1439 en 1502 in de huidige vorm gebouwde Grote Kerk te Dordrecht is een goed voorbeeld
van de door het hertogdom Brabant beïnvloedde Brabantse gotiek en tevens een van de weinige
Hollands kerken met luchtbogen (1967)

een voorbeeld van de romano-gotiek en is vergelijkbaar met de op de Vlaamse
baksteengotiek gebaseerde kloosterkapel van het Zeeuwse Kloosterzande (circa
1250). Ook het benedendeel van de kerktoren te Loosduinen heeft een dergelijke
klaverbladvormige nis. De bijbehorende kerk met smalle lancetvensters (tweede
kwart 13de eeuw) is vroeg-gotisch van vorm. Opvallend is nog het in tufsteen
uitgevoerde gotische koor van de kerk te Ouddorp (gesticht 1348). Te Ouderkerk
aan den IJssel werd de tufsteen van de verwoeste kerk bij de herbouw (1425-'28)
opnieuw gebruikt. Ook veel andere dorpskerken verrezen in de 14de en 15de eeuw.
Flamboyante gotische vormen vertoont het St.-Joriskoor van de Oude kerk te Delft
(1390-1410).
Begin 15de eeuw ontstond in het hertogdom Brabant een op de Franse gotiek
geïnspireerde stijl, die als Brabantse gotiek bekend staat. Karakteristiek zijn de ronde
zuilen met koolbladkapitelen en de toepassing van een vensterbanktriforium. De
Grote Kerk te Dordrecht is hier een belangrijk voorbeeld van. Vanaf 1439 leidde
Evert Spoorwater de verbouwing van deze kerk, waarvan de stenen gewelven in
1502 gereed waren. Ook het schip van de Grote Kerk te Brielle werd in deze stijl
uitgevoerd (met dubbele rijen koolbladkapitelen). De gewelven van het middenschip
bleven echter - vanwege de slechte grondslag - achterwege. Ook bij andere kerken
gebruikte men liever de lichtere houten (ton)gewelven, die tevens het gebruik van
luchtbogen overbodig maken. Dit is goed te zien aan de koorlantaarn van de Nieuwe
Kerk te Delft (1465-'76); de kooromgang heeft wel stenen gewelven. Deze aanpassing
wordt ook wel als Kustgotiek aangeduid. De Grote Kerk te Rotterdam en de Pietersen Hooglandse kerk te Leiden worden hiertoe gerekend. Diverse dorpskerken zijn
eveneens voorzien van koolbladkapitelen, zoals die te Heenvliet (circa 1400),
Pijnacker (15de eeuw), Haastrecht (circa 1500) en Middelharnis (circa 1500).
Enkele grote stadskerken werden verbouwd tot hallenkerken, waarbij de drie
beuken van gelijke breedte en onderling even hoog zijn. Dit geschiedde bij de Oude
Kerk te Delft (1370-'75) en de kerken te Monster (eind 14de eeuw) en Schiedam
(15de eeuw).
Een laat-gotische variant is het hallentype, ontstaan bij de verbouwing van het
schip van de St.-Jacobskerk in 's-Gravenhage (1434-'55). Elke travee van de zijschepen
werd voorzien van een topgevel met venster. Dwars op de lengteas van de kerk strekt
zich inwendig een houten tongewelf uit. Ook de kerken van Rijswijk (1470-1525),
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Voorburg (rond 1511) en Vianen (na 1540) hebben dit. Een voorbeeld met kleinere
topgevels is de kerk te Poortugaal (begin 16de eeuw).
Bij de gotische kerken staan vaak imposante torens, zoals die van de Delftse
Nieuwe Kerk, waaraan van 1396 tot 1496 in fasen werd gebouwd, en de torens van
Schoonhoven (tweede kwart 15de eeuw), Brielle (1462-'82) en Gorinchem
(1450-1517). Ook in de grotere dorpen verrezen forse kerken met dito torens, zoals
te Monster (eerste helft 15de eeuw) en De Lier (midden 15de eeuw); bij de laatste
staat de toren fors scheef vanwege de slechte ondergrond. De met speklagen versierde
kerktorens van Groot-Ammers (rond 1500), Stolwijk (na 1501) en Bergambacht (kort
na 1512) vormen één groep. Eind 15de, begin 16de eeuw verrezen nog diverse
laat-gotische kerken, waaronder die te Voorburg (rond 1500), Nieuw-
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poort (1524, met kooromgang), Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De twee
laatstgenoemde kerken (circa 1530-'40) hebben gemetselde kruisen aan de buitenzijde
van het koor.
Vroeg-gotische vormen vertoont de Haagse Ridderzaal (circa 1280-'95) met zijn
ronde en spitsboognissen voorzien van baksteentraceringen. Geheel in natuursteen
en rijker van uitvoering is het laat-gotische stadhuis van Gouda. Ondanks latere
ingrijpende restauraties geven beide gebouwen een beeld van de Zuid-Hollandse
profane gotische bouwkunst. Andere voorbeelden zijn het stadhuis van Vianen (circa
1475), het als woonhuis voor Jan de Huyter gebouwde Gemeenlandshuis van Delfland
te Delft (rond 1505), evenals de huizen ‘De Gulden Os’ te Dordrecht (circa 1520),
Naaierstraat 6 te Gouda (circa 1530) en ‘De Handboog’ te Delft (circa 1550). De
medaillons in de gevel van het laatstgenoemde pand zijn elementen van de nieuwe
tijd.

Renaissance en maniërisme
In het tweede kwart van 16de eeuw werden de eerste renaissance-vormen in ons land
toegepast. Deze uit de klassieke oudheid afgeleide vormen heeft men in de loop der
tijd geregeld herschikt en aangepast. Een belangrijk voorbeeld van de vroege
renaissance zijn de in 1538-'41 door Jan Terwen gesneden koorbanken in de Grote
Kerk te Dordrecht, rijkelijk voorzien van friezen, pilasters en medaillons. Deze
elementen keren ook in Dordrecht terug in het Muntpoortje (1555-'58). In de Grote
Kerk van Schoonhoven staat een rijk gesneden oxaal in vroege

Een goed voorbeeld van een bescheiden maniëristische vormgeving in de vorm van spekbanden,
trapgevels en voluten toont het raadhuis van Ooltgensplaat uit 1617

renaissance-stijl (circa 1550-'55). Interessante voorbeelden zijn ook het huis
Schelluinderberg (1546), het stadskorenpakhuis te Schoonhoven (1566) en de gevel
van het huis ‘'t Coemt al van God’ (1563) te Gorinchem. Belangrijk is ook de gevel
van het huis ‘Dit is in Bethlehem’ te Gorinchem (1566), waar zichtbaar geworsteld
is met de schikking van renaissance-elementen op een smalle gevel met een steile
kap. De assimilatie van dergelijke Italiaanse renaissance-vormen met de traditionele
bouwwijze werd ontwikkeld in Antwerpen ten tijde van de bouw van het stadhuis
(1561-'65). De hieruit voortvloeiende bouwstijl heet maniërisme en wordt gekenmerkt
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door de rijke toepassing van ornamentiek met zuilen en pilasters, alsmede de
afwisseling van baksteen met natuursteenlagen en het band- en rolwerk. Op het
Antwerpse stadhuis gebaseerd, maar dan beperkt tot het middendeel, is het Haagse
oude stadhuis (1564-'65) met dorische pilasters en daarboven in de zandstenen
geveltop ionische en corinthische zuilen. Het belangrijkste maniëristische voorbeeld
in Zuid-Holland is het eveneens op het schema van het Antwerpse stadhuis gebaseerde
Leidse stadhuis. In de rijk uitgevoerde voorgevel keren de voor raadhuizen passende
ionische zuilen terug. Lieven de Key paste een ontwerp uit 1594 aan, waarna de
uitvoering in 1596-'97 plaatsvond. In 1596 ontwierp hij daar ook de gevel van het
Gemeenlandshuis van Rijnland. Andere voorbeelden zijn te Leiden de
Stadstimmerwerf (1612) en de Latijnse School (1599; Claes Cornelisz van Es), het
rechthuis te Nieuwkoop (1628) en de raadhuizen te Ooltgensplaat (1617) en
Oud-Beijerland (1622). In steden als Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft zijn diverse
maniëristische woonhuizen te zien, vaak met trapgevels. Tot het maniërisme behoort
ook de zogeheten ‘Dordtse gevel’ met boven de vensters een uitkragende boogstelling
die ‘rust’ op gemetselde Y-vormige versmallingen voorzien van een kraagsteen met
gebeeldhouwd kopje. Te Maassluis werden in 1626 het Gemeenlandshuis van Delfland
gebouwd en in 1629-'39 de Grote Kerk. Bij gebouwen van na 1630 spreekt men wel
van laat-maniërisme, zoals bij kasteel Duivenvoorde bij Voorschoten (1631) en het
raadhuis van Naaldwijk (1632; poortje en classicistisch fronton toegevoegd 1680).
Een eerste voorbeeld van een meer gestructureerde toepassing van maniëristische
elementen is de door Hendrick de Keyser ontworpen gevel van het stadhuis van Delft
(1619-'20), die de overgang van maniërisme naar classicisme toont.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

23

Voor de protestantse eredienst in 1639-'49 in centraalbouw uitgevoerd is de Marekerk te Leiden, een
goed voorbeeld van het classicisme

Classicisme
In het tweede kwart van de 17de eeuw kwam de nadruk te liggen op symmetrische
gebouwen met frontons en pilasters. Een belangrijk vroeg voorbeeld van deze
classicistische stijl is het Haagse Mauritshuis, gebouwd tussen 1633 en 1644 naar
ontwerp van Jacob van Campen met assistentie van Pieter Post. Van Campen was
ook betrokken bij het nabijgelegen Huygenshuis (1634-'37, gesloopt 1877) gebouwd
voor Constantijn Huygens, de secretaris van stadhouder Frederik Hendrik. Beide
heren hadden grote belangstelling voor deze nieuwe stijl, waarmee de geestelijke en
materiële rijkdom van de jonge protestantse Republiek goed kon worden uitgebeeld.
Huygens' buitenhuis Hofwijck te Voorburg (1641-'43) bestaat nog; van de paleizen
van Frederik Hendrik resteert het door Van Campen verbouwde Haagse paleis
Noordeinde (1639-'43). Post ontwierp het paleis Huis ten Bosch (1645-'51), waarvan
de Oranjezaal na de dood van Frederik Hendrik (1647) door Van Campen te zijner
gedachtenis werd verfraaid. Aan de bouw werkte Bartholomeus Drijffhout mee, die
zelf het stadhuis van Vlaardingen (1650) ontwierp. Pieter Post, vanaf 1640
stadhouderlijk architect, was betrokken bij verbouwingen aan het Binnenhof en paleis
Noordeinde. Daarnaast ontwierp hij diverse andere gebouwen, waaronder in
's-Gravenhage het Johan de Witt-huis (1652) en het Hofje van Nieuwkoop (1659),
te Dordrecht het huis ‘De Onbeschaemde’ (1650), te Delft het
generaliteits-kruitmagazijn (1659) en te Leiden (1657) en Gouda (1668) de waag.
Voor de protestantse eredienst bouwde men kerken met een centraliserende
plattegrond. Het belangrijkste voorbeeld is de Leidse Marekerk (1639-'49) naar
ontwerp van Arent van 's-Gravesande. In samenwerking met Bartholomeus van
Bassen ontwierp de broer van Van 's-Gravesande, Pieter Arendsz Noorwits, de
Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage (1649-'56). De rechthoekige plattegrond met apsissen
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en met een preekstoel in het midden van de lange zijde is opmerkelijk. Andere
voorbeelden van classicistische kerken zijn die te Woubrugge (1652) en Oudshoorn
(Alphen aan den Rijn; 1663). Van 's-Gravesande ontwierp ook de Haagse
St.-Sebastiaansdoelen (1636) en te Leiden de Lakenhal (1639), het Van
Brouchovenhofje (1639) en de Bibliotheca Thysiana (1655). Bij het laatstgenoemde
project was ook Willem van der Helm betrokken, van wiens hand de twee nog
resterende Leidse stadspoorten

Aan het in 1658 gebouwde rijke woonhuis Beverschaap te Dordrecht zijn - voor het classicisme
kenmerkende - kolossale pilasters toegepast
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zijn: de Zijlpoort (1667) en de Morschpoort (1669). Opmerkelijk is ook het
Rotterdamse Schielandhuis met zijn opvallend rijke portiek naar ontwerp van de
Rotterdamse kunstschilder-bouwmeester Jacob Lois. Van de in het laatste kwart van
de 17de eeuw ontstane strakke stijl van het classicisme kent Zuid-Holland weinig
voorbeelden. Het Haagse Groot Boterhuis kreeg in 1681 zijn huidige uiterlijk naar
plannen van Jacob Roman, die ook het Leidse hofje Meermansburg (1681) ontwierp.
De door hem herbouwde kerk van Leidschendam (1691) werd in 1864 ingrijpend
verbouwd. Rond 1700 kreeg het Huis te Pendrecht in Rhoon zijn huidige strak
classicistische uiterlijk.

Lodewijkstijlen
Aan het eind van de 17de eeuw verschoof het culturele zwaartepunt in Europa van
Italië naar Frankrijk en het Franse hof. De daardoor beïnvloede Nederlandse
architectuur van de 18de eeuw wordt doorgaans ingedeeld in drie Lodewijkstijlen.
Tot 1750 gaat het om de zware, maar symmetrische en decoratieve, vormen van de
Lodewijk XIV-stijl, gevolgd door de Lodewijk XV-stijl of rococo met zijn zwierige
asymmetrische rocaille-motieven. Van 1775 tot 1815 kenmerkt de vormgeving zich
door de elegante, slanke en symmetrische vormen van de Lodewijk XVI-stijl,
overgaand in de empire-stijl.

Met zijn in zware vormen uitgevoerde symmetrische pronkrisaliet is het uit circa 1730 daterende
patriciërshuis Oude Delft 123 een goed voorbeeld van Lodewijk XIV-stijl

In 1685 vestigde de Franse hugenoot Daniël Marot zich in 's-Gravenhage, waar
hij een belangrijke rol speelde bij de introductie van de Lodewijk XIV-stijl, hetgeen
goed zichtbaar is in de zeer rijk uitgevoerde Trêveszaal van het Haagse Binnenhof
(1697). In 1715 ontwierp hij het Huis Schuylenburch, dat door Giovanni Baptista
Luraghi van weelderig stucwerk werd voorzien. Het Huis Huguetan (1734-'36) kreeg
beeldhouwwerk van Jan Peter van Baurscheit de Jonge en vertoont al enkele vroege
Lodewijk XV-elementen. Marot was in 's-Gravenhage ook verantwoordelijk voor
de Portugees-Isr. synagoge (1725) en waarschijnlijk ook de Oud Kath. kerk (1720-'22).
Andere opmerkelijke gebouwen in deze stijl zijn de Oud Kath. kerk te Delft (1743),
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de Logementen van Amsterdam (1737) en Rotterdam (1739) te 's-Gravenhage, de
boerderij Rusthove te Gouderak (circa 1750) en diverse rijke woonhuizen, zoals
Oude Delft 95 te Delft (1717), Westhaven 52 te Gouda (1728) en Rapenburg 65 te
Leiden (1749). Hofarchitect Pieter de Swart was verantwoordelijk voor
interieurwijzigingen in paleis Huis ten Bosch (1748-'53) en ontwierp ook het paleis
Lange Voorhout (1760-'64) in Lodewijk XV-stijl. Het Huis ten Donck te Slikkerveer
(1746) is een belangrijk voorbeeld van deze stijl, evenals het buitenhuis Ter Wadding
te Voorschoten (1770) en rijke patriciërswoningen als het huis ‘De Wildeman’ te
Brielle (1744) en het Snouck Hurgronjehuis te

Het in 1756-'59 gebouwde Schiedamse proveniershuis heeft een rijk pronkrisaliet en kuifstuk, beide
met asymmetrische details en uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl (1984)
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De zandstenen gevel van het in 1760-'64 gebouwde Haagse paleis Lange Voorhout toont naast details
in Lodewijk XV-stijl tevens de overgang naar de strengere Lodewijk XVI-stijl

Leiden (1764). Architect en stucwerker Joseph Bollina ontwierp in Delft de Fundatie
van Renswoude (1756), inwendig voorzien van rijk rococo-stucwerk. In Schiedam
ontwierp stadsbouwmeester Ary van Bol'Es vooral in Lodewijk XV-stijl
(St.-Jorisdoelen 1743, proveniershuis 1756-'59), terwijl zijn zoon Rutger van Bol'Es
Lodewijk XVI-vormen verkoos (Blauwhuis 1764-'65, weeshuis 1779-'82). In deze
vanwege haar branderijen bloeiende stad verrees een korenbeurs (1786-'92) volgens
een door Rutger van Bol'Es aangepast plan van de Rotterdamse architect Giovanni
(Jan) Giudici. De laatste ontwierp ook het St.-Jacobsgasthuis aldaar (1786) en de
Herv. kerk te Zoetermeer (1785).
Aan het Haagse Binnenhof bouwde men in 1777-'93 in Lodewijk XVI-stijl de
vleugel van Willem V naar ontwerp van Friedrich Ludwig Gunckel. De balzaal hierin
diende van 1815 tot 1992 als vergaderzaal van de Tweede Kamer. Gunckel hield
ook toezicht op het door Pieter de Swart ontworpen stadspaleis van prins Karel
Christiaan van Nassau-Weilburg (1766-'74), dat na 1804 als Koninklijke Schouwburg
ging dienen. Andere goede voorbeelden van Lodewijk XVI-stijl zijn het door Johan
van Westenhout van een nieuwe gevel voorziene stadhuis te Brielle (1792) en de
door hem ontworpen hoofdwacht aldaar (1789) - die sterk lijkt op de hoofdwacht
van Gorinchem (1792) - alsmede het Leidse Stevenshofje (1770-'78) en de
St.-Jorisdoelen te Schoonhoven (1779-'83). Een rijk voorbeeld is het voor de
Schiedamse brander Cornelis Nolet gebouwde herenhuis Lange Haven 63-65
(1803-'04) naar ontwerp van Jan Giudici, binnen gedecoreerd in een overgangsvorm
van Lodewijk XVI-naar empire-stijl. De Haagse paleizen Noordeinde en Kneuterdijk
werden door J. de Greef voorzien van een balzaal in empire-stijl, bij de eerstgenoemde
met hulp van B.W.H. Ziesenis (1814-'17) en bij de andere van A. Noordendorp
(1817-'20). Andere empire-voorbeelden zijn Kuijl's Fundatie te Rotterdam (1814),
het woonhuis West-Voorstraat 10 te Oud-Beijerland (1829) en, wat jonger, het
drenkelingenhuisje van Nieuw-Lekkerland (1843) en het baarhuisje van Ouderkerk
aan den IJssel (circa 1850).

Neoclassicisme en eclecticisme
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Pas enige jaren na de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 trok de
economie weer aan. Met de empire-stijl ontstond een hernieuwde oriëntatie op de
klassieke vormen, met name de strengere Griekse. Dit leidde tot een stijl die we nu
neo-Grec noemen en die rond 1850 overging in het neoclassicisme. Karakteristiek
voor het neo-Grec zijn de dorische zuilen zonder basement van het door Z. Reyers
ontworpen Haagse accijnshuisje (1827). Eveneens streng neoclassicistisch zijn de
door P. Adams ontworpen gebouwen, zoals het poortgebouw van de Alg. begraafplaats
Crooswijk te Rotterdam (1832) en de R.K. kerk te Overschie (1830). Ook het werk
van G.N. Itz is streng neoclassicistisch, wat te zien is aan zijn korenbeurs te Dordrecht
(1834). Vanwege de hogere status gaf hij het nieuwe stadhuis daar geen dorisch maar
een ionisch zuilenfront (1841). Ook de R.K. kerk van Hodenpijl bij Schipluiden
(1839), de Herv. kerk van Kralingen te Rotterdam (1842) en de Hoogduitse synagoge
van 's-Gravenhage (1843) werden alle door A. Roodenburg van neoclassicistische
vormen voorzien. Andere opmerkelijke neoclassicistische voorbeelden zijn het
Paviljoen Von Wied te Scheveningen (1826) en de grafkapel op de R.K. begraafplaats
te Schiedam (1853). De wettelijke gelijkstelling van de godsdiensten in 1798 en een
subsidieregeling vanaf 1824 leidden ertoe dat er weer katholieke kerken werden
gebouwd. In Warmond verrees het Groot Seminarie van het bisdom Haarlem,
waarvoor Th. Molkenboer in 1843 uitbreidingen ontwierp. Tevens ontwierp hij de
R.K. kerken te Leiden (1835) en Noordwijkerhout (1851). Andere ontwerpers van
katholieke kerken waren A. Tollus (Schiedam 1822), J. van Nunen (Gorinchem
1836), W.J. van Vogelpoel (Haastrecht 1853, Berkel 1864) en P. Plukhooy (Dordrecht
1823, Middelharnis 1831 en Brielle 1831). Hervormde kerken in neoclassicistische
stijl verrezen te
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Boskoop (1837) en Nieuw-Lekkerland (1847). Soms spreekt men in dit verband nog
wel over ‘waterstaatsstijl’, maar omdat de overheidsbemoeienis door het ministerie
van Waterstaat (tot 1868) slechts een beleidsmatige toetsting van de kerkplannen
inhield, hanteren wij deze term hier verder niet.
Classicistische vormen gecombineerd met rondbogen en wenkbrauwen worden
ook wel aangeduid als romantisch classicisme of ‘Rundbogenstil’. Wenkbrauwen
hebben onder meer de raadhuizen van Stad aan 't Haringvliet (1845) en Zwartewaal
(circa 1870). Met de verbouwing van 1853-'58 kreeg het Wassenaarse landhuis De
Paauw een romantisch-classicistisch karakter. Andere voorbeelden zijn de Oud Kath.
kerk te Schiedam (1860) en het poortgebouw van het Rotterdamse Douanekantoor
Vrij Entrepot (1879). De villa Dijkzigt te Rotterdam (1851) is rijkelijk met rondbogen
uitgevoerd en dat geldt ook voor het Haagse ministerie van Koloniën (1859; W.N.
Rose). De uit 1874 stammende villa Maaslust te Rotterdam is gebouwd in een op
het werk van K.F. Schinkel geïnspireerde Grieks-neoclassicistische stijl met palmetten
op het fronton.
Naarmate meer stijlinvloeden naast elkaar zijn toegepast, is het moeilijker te
bepalen of het nog om neoclassicisme of om eclecticisme gaat. Eclecticisme is het
op een originele wijze verwerken van de beste elementen uit vroegere stijlen. In de
praktijk gaat het veelal om gebouwen met een neoclassicistische hoofdvorm, waarbij
de geprefabriceerde decoratieve elementen als consoles en vensteromlijstingen het
eclectische karakter bepalen. Monumentaal is het Rotterdamse gebouw van de
Koninklijke Yachtvereniging

Het Geref. weeshuis te Schoonhoven kreeg in 1863 een nieuwe gepleisterde eclectische voorgevel
met voor die tijd kenmerkende geprefabriceerde kuifstukken boven de vensters (1995)

(1849; A.N. Godefroy). Tot de rijkste eclectische voorbeelden behoren de Vroenhof
te Warmond (1865) en het Huis Bisdom van Vliet te Haastrecht (1874-'77). Ook
openbare gebouwen verrezen in deze stijl, zoals de raadhuizen te Warmond (1866)
en Voorburg (1881), het kantongerecht te Gouda (1854) en het ziekengasthuis te
Gorinchem (1867). Andere voorbeelden zijn het gemaal te Puttershoek (1870), de
machinistenschool te Hellevoetsluis (1877) en het tehuis voor ouden van dagen te
Nieuw-Lekkerland (1885). Een laat-neoclassicistisch voorbeeld is het raadhuis van
Dubbeldam (1890). Veel laat-19de-eeuwse winkelpuien zijn eclectisch van vorm,
evenals het winkelcomplex van de Haagse Passage (1884-'85).

Neogotiek en neorenaissance
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Omstreeks 1830 werd uit Engeland een decoratieve, sterk romantisch getinte, vorm
van neogotiek overgenomen, die in Nederland ook wel Willem II-gotiek wordt
genoemd. Deze stijl is genoemd naar koning Willem II, die in Engeland met de
neogotiek in aanraking kwam en grotendeels zelf de bouwplannen voor de Haagse
Gotische Zaal achter paleis Kneuterdijk (1840-'49) maakte. G. Brouwer ontwierp
voor Willem II de Willemskerk (1846-'47) en de aangrenzende herenhuizen in deze
stijl. Kenmerkend zijn vooral de in pleisterwerk en gietijzer uitgevoerde neogotische
details. Ook het jachthuis Ter Horst te Voorschoten (1863) is in deze stijl opgetrokken.
Andere voorbeelden zijn de R.K. kerk te Hazerswoude-Rijndijk (1854; G. van
Vogelpoel) en het schip van de Herv. kerk van Charlois te Rotterdam (1867).
Kort na 1850 verscheen de neogotiek, een op 13de-eeuwse Franse voorbeelden
geïnspireerde bouwstijl, waarbij een ‘archeologisch’ zuiver gebruik van gotische
vormen werd nagestreefd. De neogotiek werd bij uitstek de stijl voor rooms-katholieke
kerken, waarvan de bouw na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853)
een hoge vlucht nam. Zo ontwierp Th. Molkenboer de neogotische R.K. kerken van
Warmond (1857) en Rijpwetering (1858). Beide hebben gestucte kruisribgewelven,
evenals de neogotische kerken door Th. Asseler ontworpen te Voorschoten (1865)
en Nieuwveen (1866). Vanwege deze gewelven spreekt men ook wel over
‘stukadoorsgotiek’. De kerk van Hazerswoude-Dorp (1879) werd na Asselers dood
door A.C. Bleijs uitgevoerd. P.J.H. Cuypers ontwierp de R.K. kerken te Bodegraven
(1862) en Vlaardingen (1867) en de Parkstraatkerk te 's-Gravenhage (1875), waarbij
de voor de latere neogotiek kenmerkende stenen kruisribgewelven werden toegepast.
Zijn zoon J.Th.J. Cuypers ontwierp de kerken te Aarlanderveen (1893), Ooltgensplaat
(1896), Oegstgeest (1901) en Zuidbuurt (1903); de laatste twee samen met J. Stuyt.
Relatief laat
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De in 1869-'71 gebouwde R.K. St.-Bartholomeuskerk te Nootdorp is een goed voorbeeld van een
neogotische kerk met inwendig een combinatie van gepleisterde en in schoon werk uitgevoerde delen

verrees in Lisse de ‘Kathedraal van de Bollenstreek’ (1902; J.H.H. van Groenendael)
en in 1924-'26 haar tegenhanger de ‘Kathedraal van het Westland’ te Poeldijk
(ontwerp 1913; N. Molenaar). Molenaar had al eerder belangrijke katholieke kerken
ontworpen voor Rijswijk (1896) en Wassenaar (1903). De meest productieve
neogotische katholieke kerkenbouwer in Zuid-Holland was E.J. Margry met vijftien
kerken, waaronder die voor Nootdorp (1869), Delft (1875), Schiedam (1880) en
Rotterdam (1891).
Behalve voor kerken achtte men de neogotiek bij uitstek geschikt voor
overheidsgebouwen, zoals de Scheveningse strafgevangenis (1886) met een
neogotische poortgebouw en zware gekanteelde torens. Andere voorbeelden zijn het
door J.A. van Lokhorst ontworpen Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage (1895)
en twee laboratoria te Leiden (1890 en 1893).
Latere neogotische kerken hebben vaak neoromaanse elementen, zoals de op de
abdijkerk van Rolduc geïnspireerde kerk van Kethel (1888) door A.C. Bleijs. Hij
ontwierp ook de kerken van Pijnacker (1891) en Rhoon (1893). Dergelijke
stijlelementen hebben ook de Haagse Doopsgez. kerk (1885; K. Stoffels) en de
Rotterdamse Remonstr. kerk (1895; H. Evers en J.P. Stok).
Tegen 1875 ontstond de derde belangrijke neostijl, de neorenaissance, die
teruggreep op de (maniëristische) architectuur van de late 16de en vroege 17de eeuw.
Deze

De hervormde Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee, gebouwd in 1886-'87, heeft een rijk
neorenaissance-interieur met preekstoel, dooptuin en ouderlingenbanken
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nationalistisch getinte stijl werd bij uitstek passend gevonden voor het Asyl voor
Zeelieden te Brielle, in 1872 naar ontwerp van C. Outshoorn gebouwd ter herinnering
aan de 300ste verjaardag van de inname van Den Briel door de Geuzen. Tot de
opmerkelijkste uitingen van neorenaissance behoort het rijk uitgevoerde kasteel Oud
Wassenaar (1876-'79; C. Muysken). Een ander vroeg voorbeeld is het door
rijksbouwmeester C.H. Peters ontworpen ministerie van Justitie (1876) in
's-Gravenhage. In latere werken zou Peters meer neogotische elementen verwerken.
De neorenaissance werd voor protestantse kerken geschikter geacht dan de neogotiek.
De (Herv.) Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee (1886; H.J. Jesse) is hier een goed
voorbeeld van. Opmerkelijk zijn ook twee door R. Kuipers ontworpen kerken in
Scheveningen - een gereformeerde (1892) en een hervormde (1893) - evenals de
door J. Hengeveld ontworpen gereformeerde kerken te Alphen aan den Rijn (1904),
Koudekerk aan den Rijn (1911) en Ter Aar (1912).
Deze stijl vond men ook passend voor raadhuizen, zoals te Noordwijk-Binnen
(1887; N. Molenaar), Kethel (1890; H.J. Jesse) en Ouddorp (Tj. Kuipers). De
schilderachtigheid van de neorenaissance komt goed tot uiting in het Delftse station
(1884, ontworpen door C.B. Posthumus Meyjes). Hij ontwierp in Leiden ook de rijk
uitgevoerde Kroonvilla (1895). Andere voorbeelden van rijke
neorenaissance-herenhuizen staan aan het Koningin
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Emmaplein te Rotterdam (1888; J.C. van Wijk), het Haagse Sweelinckplein (1895;
N. Molenaar) en het Regentesseplantsoen te Gouda (1898; H.J. Nederhorst). In rijke
neorenaissance-stijl ontwierp D.E.C. Knuttel de Leidse Stadsgehoorzaal (1890). Als
rijksbouwmeester maakte hij onder meer de ontwerpen voor
neorenaissance-postkantoren te Schoonhoven (1899) en Vianen (1910). Zijn collega
J.P.E. Hoeufft van Velsen ontwierp in 1895 het Koninklijk Huisarchief te
's-Gravenhage, in een internationaal georiënteerde neorenaissance-stijl. Ook de
Delftse studentensociëteit ‘Phoenix’ (1876; F.J. Nieuwenhuis) kent afwijkende
neorenaissance-vormen, evenals het Kurhaus te Scheveningen (1886) naar plannen
van de Duitse architecten J.F. Henkenhaf en F. Ebert. Indrukwekkend is het door de
Franse architect L.M. Cordonnier ontworpen Vredespaleis te 's-Gravenhage (1907-'13;
uitvoering J.A.G. van der Steur). Het gebouw geeft aan dat de neorenaissance nog
geruime tijd passend werd bevonden voor representatieve opdrachten, zoals het
Rotterdamse stadhuis (1914-'20; H. Evers). Kampioenen van de late-neorenaissance
waren JJ. van Nieukerken en zijn zoons M.A. en J. van Nieukerken. Voorbeelden
van hun werk zijn de buitenplaats De Wittenberg te Wassenaar (1899) en de Haagse
kantoren van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (1915) en de Nederlandsche
Handelmaatschappij (1920).
De chaletstijl wordt zo genoemd vanwege zijn op de houtbouw geïnspireerde
decoraties. Voorbeelden van vroege chaletstijl zijn vaak aan buitenhuizen gerelateerd,
zoals het koetshuis van De Heuvel in Rotterdam (1858) en het als zomerhuis
gebouwde Zuiderhorst te Oegstgeest (1860). Doorgaans is de chaletstijl echter
gecombineerd met neorenaissance-elementen of, later, met jugendstildetails.
Interessante voorbeelden zijn de kegelbaan te Leiden (1898), de watertoren te
Schoonhoven (1900), het veerhuis te Dordrecht (circa 1895), het tramhuisje te
Wassenaar (circa 1910) en enkele stations, zoals die te Leerdam (1882) en Pijnacker
(1908). Ook diverse rijkere villa's zijn in chaletstijl gebouwd: de directeurswoning
Villa Maria van het Delftse krankzinnigengesticht (1894), de villa Singel 97 te
Dordrecht (1893) en de door J.F. Klinkhamer ontworpen villa's te Dordrecht (1899)
en 's-Gravenhage (1903). Diverse boerderijen kregen chaletstijl-sierspanten, zoals
‘Hoeve Semarang’ te Goudswaard (1882) en de ‘Anna-Mariahoeve’ te Schipluiden
(1910).

Jugendstil, rationalisme en heroriëntatie
Omstreeks de eeuwwisseling maakten de neostijlen gaandeweg plaats voor andere
stromingen. Een toenemend geloof in de vooruitgang stond aan de wieg van een
nieuwe stijl met vormen gebaseerd op gestileerde plantaardige motieven: de art
nouveau of jugendstil. De art nouveau kent een wat zwieriger vormgeving dan de
meer geometrische jugendstil. Vooral in 's-Gravenhage komen gebouwen in deze
wat zwieriger vormen voor, zoals de door J. Olthuis ontworpen herenhuizen aan de
Laan van Meerdervoort (1900-'01) en de door de Belgische architect Henri van de
Velde ontworpen villa De Zeemeeuw (1901). Opmerkelijk zijn in Rotterdam de in
1903 door J.P. Stok ontworpen villa Essenlaan 62-64, geïnspireerd op het werk van
C.R. Mackintosh, en het Wagnerhof (1904-'06) met elementen van Oostenrijkse
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Sezessionstil. In de meeste andere gevallen zijn het de harde en licht gekleurde
bouwmaterialen die de Zuid-Hollandse jugendstil kenmerken, zoals bij het
Rotterdamse Witte Huis (1897), het sanatorium Rijngeest te Oegstgeest (1900-'03),
het Leidse Sijthoffgebouw (1908) en het Goudse warenhuis ‘De Zon’ (1909).
Opvallend zijn ook het hoofdkantoor van Holland Amerika Lijn te Rotterdam (1901),
in een combinatie van jugendstil- en rationalistische elementen, alsmede enkele
winkelpuien te Delft (1899), Gorinchem (1905) en Boskoop (1908).
Aan het rationalisme is vooral de naam van H.P. Berlage

De ingangspartij van het woonhuis Blekersingel 15 te Gouda uit circa 1905 toont jugendstil-details
met de voor die stijl karakteristieke zwierige florale elementen
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Tot de rijkste voorbeelden van expressionisme in Zuid-Holland behoort de in 1924-'26 gebouwde
Haagse Bijenkorf met zijn gebogen hoek en plastische baksteenonderdelen

verbonden. Kenmerkend zijn een rationele vormentaal en robuuste bakstenen
bouwvolumes. Berlage ontwierp in 's-Gravenhage het eerste kantoor van de
maatschappij ‘De Nederlanden van 1845’ (1895; uitgebreid 1901 en 1909) en voor
de directeur daarvan de Villa Henny (1898). Ook staan er in 's-Gravenhage twee late
werken van hem: de First Church of Christ Scientist (1925) en het Haags
Gemeentemuseum (1929). Een goed voorbeeld van rationalisme is ook het door H.J.
Jesse voor zichzelf ontworpen woonhuis annex atelier ‘De Keet’ te Leiden (1905-'06).
In Rotterdam is rationalisme vertegenwoordigd in de utiliteitsbouw van J.P. Stok
(pakhuis Santos 1901 en Thomson's Havenbedrijf 1904) en het latere werk van J.
Verheul (Zeemansinstituut 1914 en Waalse kerk 1923). Rationalistisch van vorm
zijn verder de door Tj. Kuipers ontworpen gereformeerde kerken te Gorinchem (1909)
en Rotterdam (1910 en 1914). Ook het werk van K.P.C. de Bazel wordt tot het
rationalisme gerekend. Hij ontwierp het Haagsch Tehuis voor Ongehuwden (1923).
Als reactie op de jugendstil en het rationalisme ontstond een stroming die wordt
aangeduid als Nieuw Historiserende stijl of heroriëntatie. De vormgeving sloot aan
bij de internationale traditie van barok en classicisme. Deze stijl werd vooral toegepast
bij kantoorpanden, villa's en landhuizen en er zijn onder meer Amerikaanse, Engelse
en Duitse invloeden in te onderscheiden. De Engelse invloed staat bekend als
cottagestijl (landhuisstijl) en de Duitse als 'Um 1800'-stijl. Goede voorbeelden van
villa's in cottagestijl zijn Hagheweyde te Warmond (1912), Duynrose (1914) te
's-Gravenhage door A.P. Smits en J. Fels, alsmede villa Puntweg 7 te Kinderdijk
(1915; J.C. Wentinck). In ‘Um 1800’-stijl met classicistische elementen ontwierp
Ed. Cuypers villa's te Rotterdam (1907), Dordrecht (1908), en 's-Gravenhage (1913).
Andere voorbeelden in Nieuw Historiserende stijl zijn de Rijks Middelbare
Tuinbouwschool te Lisse (1910), de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te
Rotterdam (1913), het Koninklijk Militair Invalidenhuis (1913) en de Nederlandsche
Bank te Leiden (1919).

Expressionisme, functionalisme en traditionalisme
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Na de Eerste Wereldoorlog werd vooral in Amsterdam volkswoningbouw
verwezenlijkt in een expressieve baksteenarchitectuur, waarin de structuur van de
hoofdvorm voorop stond. De hieruit voortvloeiende stijl staat bekend als
expressionisme, maar wordt ook Amsterdamse School genoemd. Uitgesproken
expressionistische voorbeelden zijn in Zuid-Holland relatief zeldzaam. Het mooiste
voorbeeld is het door P. Vorkink en J.Ph. Wormser ontworpen landhuis 't Reigersnest
te Oostvoorne (1918). Ook zijn de door J. Rebel ontworpen landhuizen te
Rijnsaterwoude (1929) en Gorinchem (1938) goede
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Kenmerkend voor het functionalisme zijn de gepleisterde gevels en de platte daken van de in 1919-'22
gebouwde Papaverhof te 's-Gravenhage (1991)

Robuuste baksteenvormen en een forse kapconstructie zijn elementen bij uitstek van het traditionalisme,
zoals hier te zien is bij het raadhuis van Leidschendam

voorbeelden, evenals de portierswoning van De Ypenhof te Rotterdam (1927); W.
Kromhout). Kenmerkend zijn de kantoren van Scheepvaartvereniging Zuid te
Rotterdam (1920; Kromhout), de American Petroleum Company te Den Haag (1921;
J.H. de Roos en W.F. Overeijnder) en het Laboratorium voor het
Bloembollenonderzoek te Lisse (1921; C.J. Blaauw). Interessant is het door W.M.
Dudok in 1914 ontworpen kantoorgebouw van het Leidsch Dagblad met zijn rijke
expressionistische baksteendetails. In zijn latere werk - na 1925 - werd de vormgeving
van Dudok soberder en strakker met krachtige bakstenen bouwvolumes en platte
daken en spreekt men van zakelijk- (of kubistisch-) expressionisme, zoals bij de door
hem ontworpen bankgebouwen te Schiedam (1933) en Rotterdam (1939 en 1952).
Voorbeelden van kubistisch-expressionistische woonhuizen zijn het huis De Burcht
(1921), dat H. van der Kloot Meijburg in Wassenaar voor zichzelf ontwierp, en de
door A.H. Wegerif ontworpen Villa Solheim te Delft (1932). De overgang van
expressionisme naar zakelijk-expressionisme is goed te zien bij de door H.F. Mertens
ontworpen bankgebouwen te 's-Gravenhage (1920) en Gouda (1921). Andere
voorbeelden zijn de raadhuizen te Voorschoten (1925; W. Verschoor), Sassenheim
(1929; J.C. Meischke) en Boskoop (1929; D.L. Landman) en het veilinggebouw te
Poeldijk (1929; E. Reitsma). Ook het werk van de Haagse architect J.J. Brandes is
overwegend in deze stijl en zijn invloed was zodanig dat men in dit verband ook wel
over Nieuwe Haagse School spreekt. Voorbeelden van zijn werk in 's-Gravenhage
zijn het Daltonlyceum (1929) en de Parkflat Marlot (1930). Decoratieve onderdelen
uit die tijd worden wel tot de art déco gerekend, bijvoorbeeld bij het Rotterdamse
Atlantic-Huis (1928; P.G. Buskens) en de Schiedamse Passage (1931; P. Sanders),
alsmede de door W.G. Welsing ontworpen winkelpuien van de De Gruyterwinkels
te Schiedam (1914) en Den Haag (1917). Het door J.J.P. Oud ontworpen Café De
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Unie in Rotterdam (1924; herbouwd 1985) is een van de zuiverste exponenten van
de ideeën van het in 1917 opgerichte tijdschrift De Stijl, dat een ornamentloze
architectuur met nadruk op lijnen, vlakken en primaire kleuren propageerde. Ook bij
een vlakantiehuis te Noordwijkerhout (1918; J.J.P. Oud en Th. van Doesburg) en
een woonhuis te Kinderdijk (1923; C. van Eesteren en Th. van Doesburg) komen
deze principes terug. Tussen 1920 en 1935 kwam de internationale moderne stijl tot
ontwikkeling, in Nederland bekend onder de naam functionalisme of Het Nieuwe
Bouwen. Kenmerkende elementen van deze stijl zijn wit gepleisterde gevels, stalen
ramen en platte daken. De latere werken van Oud zijn hier een voorbeeld van, zoals
zijn in 1925 ontworpen woonwijk Kiefhoek in Rotterdam en de net iets eerder
gebouwde arbeiderswoningen te Hoek van Holland (1924). Vernieuwend is het door
M. Brinkman in 1918 ontworpen Justus van Effenblok te Rotterdam. Zijn zoon J.A.
Brinkman ontwierp samen met L.C. van der Vlugt in Rotterdam diverse gebouwen
in deze stijl, waaronder als belangrijkste de Van Nellefabriek (1925-'30). Voor de
toenmalige fabrieksdirecteur ontwierpen ze een villa (1927), een recreatiewoning in
Rockanje (1929), alsmede villa's voor de mededirecteuren te Rotterdam (1929) en
te Schiedam (1930). Van hun hand zijn verder een clubgebouw van de golfclub
Kralingen (1933) en het vliegveld Ypenburg bij Rijswijk (1935). De functionalistische
gebouwen van de
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Kralingse zeilvereniging (1936) en de manege (1937) waren van de hand van W.
van Tijen. Deze ontwierp ook de Bergpolderflat (1933), de eerste vrijstaande galerijflat
van Nederland. Tot dezelfde kring van architecten behoorde ook J. Wils, die in 1919
de Papaverhof in 's-Gravenhage ontwierp, en twee - beide Dennehove geheten woonflats te Den Haag (1936) en Rotterdam (1939). Andere voorbeelden zijn de
Haagse Nirwanaflat (1927; J. Duiker en J.G. Wiebenga) en het Rijnlands Lyceum
te Wassenaar (1937; J.P. Kloos). Speelsere functionalistische vormen vertoont het
werk van S. van Ravesteyn in Dordrecht (1937) en Rotterdam (diergaarde Blijdorp;
1939).
Naast het functionalisme ontstond in de jaren twintig het traditionalisme, ook
bekend als de Delftse School. Niet de strakke lijnen en het platte dak, maar de
traditionele baksteenbouw en het hoogopgaande dak stonden centraal. Dit is goed
zichtbaar bij het door A.J. Kropholler ontworpen robuuste bankgebouw te Rotterdam
(1930; hersteld 1946). Ook de door hem ontworpen kerken te Den Haag (1919) en
Leiden (1935) zijn traditionalistische voorbeelden. In 1934 mocht C.J. Blaauw in
deze vormen de herbouw van het in 1929 uitgebrande Leidse stadhuis uitvoeren.
Gesterkt door deze ervaring ontwierp hij in 1938 het nieuwe raadhuis van Alphen
aan den Rijn. Eveneens een blikvanger is het Rotterdamse museum Boijmans Van
Beuningen (1929; A. van der Steur).
Opvallende traditionalistische Groene Kruisgebouwen zijn te vinden te Rozenburg
(1928), Slikkerveer (1931) en Wassenaar (1938). Voorbeelden van kerken in deze
stijl zijn de R.K. kerken te Voorburg (1924; P.G. Buskens) en

De (Geref.) Ontmoetingskerk te Spijkenisse uit 1962 is een voorbeeld van een modern naoorlogs
kerkgebouw in een uitbreidingswijk

Hillegom (1925; J. Stuyt), de Rotterdamse Geref. Breekerk (1930; H. Sutterland) en
de Herv. Vredeskerk (1933; M.J. Granpré Moliere). De laatstgenoemde kerk staat
in het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk, in traditionalistische stijl uitgevoerd naar
plannen van M.J. Granpré Molière, P. Verhagen en A.J.Th. Kok (vanaf 1917). Dit
architectenbureau ontwierp ook de raadhuizen te Zwijndrecht (1933) en Rockanje
(1938).
Na de Tweede Wereldoorlog bepaalden het functionalisme en het traditionalisme
het gezicht van de architectuur. Bijzondere vermelding verdienen de kerken te
Hoogvliet (1958; A.C. Nicolai), Zwijndrecht (1962; H.D. Bakker) en Zuidland (1963;
H. Sutterland), de koepelkerk te Delft (1958; J.H. Froger) en het Groot-Seminarie
te Noordwijkerhout (1958; A. van Kranendonk). Ook vermelding verdienen het

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

A.N.W.B.-hoofdkantoor te Wassenaar (1958) en de Haagse hoofdkantoren van de
Bataafsche Import Maatschappij (1939; J.J.P. Oud), de K.L.M. (1940 en 1947; D.
Roosenburg) en De Eerste Nederlandsche (1955; A.J. van der Steur), en natuurlijk
de wederopbouwstad bij uitstek, Rotterdam, met zijn Groothandelsgebouw (1949),
Citrusveiling (1955), Euromast (1958) en het winkelcentrum ‘De Lijnbaan’ (1948-'53).

Tuinstijlen
Ook tuinaanleg is onderhevig aan stijl- en smaakverandering. Vooral op de
strandwallen is een flink aantal buitenplaatsen bewaard gebleven, waarvan de meeste
met hun historische tuinen en parken. Van de in 1594 door Carolus Clusius aangelegde
Hortus Botanicus te Leiden is in
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Van het 17de-eeuwse kasteel Duivenvoorde bij Voorschoten werd rond 1840 de oorspronkelijke
geometrische tuinaanleg veranderd in een landschappelijke aanleg met slingerende waterpartijen

1932 een deel gereconstrueerd. Van de in de 17de eeuw aangelegde tuinen in
classicistische stijl met geometrische elementen, zoals te Honselaarsdijk (1621) en
Huis ten Bosch (1645), is door latere veranderingen weinig bewaard gebleven. Bij
Hofwijck te Voorburg (1641-'43) heeft men een deel van de oorspronkelijke tuinaanleg
gereconstrueerd. Ook van de latere, Frans-classicistische, tuinen resteren door
moderniseringen slechts fragmenten, zoals bij Clingendael te Wassenaar (1680) en
de Keukenhof te Lisse (circa 1725). Het park van Huis ten Donck te Slikkerveer
(1762-'75) is een van de eerste voorbeelden van een aanleg in vroege landschapsstijl.
Bij deze onder Engelse invloed ontstane stijl werd een geïdealiseerd natuurlijk
parklandschap gecreëerd. Andere voorbeelden zijn te vinden bij de buitenhuizen de
Keukenhof (verandering 1772), Backershagen te Wassenaar (1772) en Huis Warmond
(circa 1810). Vanaf 1810 ontstond de rijpe landschapsstijl, gekenmerkt door
hoogteverschillen, boomgroepen, slingerpaden, grote open weiden en zichtlijnen
naar punten buiten het park. Zo kreeg het park van het huis De Paauw rond 1840
grote waterpartijen en een doorzicht naar de kerktoren van Wassenaar. Een belangrijke
rol speelde de familie Zocher. J.D. Zocher sr. had rond 1807 de tuinen van Huis ten
Bosch gereorganiseerd. Zijn zoon J.D. Zocher jr. wijzigde de tuin van Clingendael
in 1839 in landschapsstijl en diens zoon L.P. Zocher breidde dat park in 1851 verder
uit. Samen ontwierpen de laatste twee onder meer in Rotterdam Het Park (1852-'63)
in landschapsstijl met slingerende vijvers en een uitzichtheuvel. Bij De Paauw werd
in 1853 een Pompeïaanse tuin met pergola's en een Victorietempel aangelegd naar
plannen van H.H.A. Wentzel. Een andere belangrijke tuinontwerper was C.E.A.
Petzold, die onder meer het park van het huis Oud-Wassenaar (1876-'79)
verwezenlijkte.
De late landschapsstijl werd veel toegepast bij de aanleg van openbaar groen,
zoals het door H. Copijn in 1886 ontworpen Van der Werffpark, ter plaatse van het
door de Leidse buskruitramp (1807) ontstane open terrein. Deze stijl bleek ook goed
bruikbaar bij de ontwikkeling van villaparken, zoals het Haagse Van Stolkpark (1873;
L.P. Zocher) en het villapark De Zuid te Noordwijk (1883; D. Wattez), en vond
navolging bij enkele als tuinwijk aangelegde arbeiderswijken, zoals het Delftse Agne-
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tapark (1884; L.P. Zocher) en het Rotterdamse Heijplaat (1914; D.F. Tersteeg). De
Rotterdamse Alg. begraafplaats Crooswijk (1828) werd in 1913-'15 uitgebreid met
een landschappelijk ‘begraafpark’ naar ontwerp van L.A. Springer. Van de kort na
1900 geïntroduceerde gemengde tuinstijl, met een deels regelmatige aanleg en
daarnaast landschappelijke elementen, getuigen de door L.A. Springer gemaakte
plannen voor het huis Olaertsduyn te Rockanje (1910) en de Alg. begraafplaats te
Rijswijk (1916), evenals de tuin van het buitenhuis Middenburg te Voorburg (1917)
naar plannen van H.A.C. Poortman. Ook de door Th. Mawson aangelegde tuin van
het Vredespaleis (1913) is een voorbeeld van deze stijl. De landhuizen Maarheeze
(1914) en Rietvink (1916) te Wassenaar kregen een tuinaanleg in
nieuw-architectonische tuinstijl met formele ‘buitenkamers’ naar ontwerp van J.J.
Brandes en D.F. Tersteeg. De gemengde tuinstijl, maar dan aangevuld met ligweiden,
sportvelden en andere recreatieve voorzieningen, werd in de jaren dertig gebruikt
bij de in het kader van de werkverschaffing aangelegde parken, zoals het Haagse
Zuiderpark (met zwembad en openluchttheater), het Rotterdamse Kralingse Bos en
het Oranjepark te Vlaardingen (1933). Ook het door D.F. Tersteeg ontworpen
Wantijpark te Dordrecht (1933-'36), met bijbehorend zwembad, is hier een goed
voorbeeld van. De recreatieve functie stond voorop bij belangrijke naoorlogse parken,
zoals het tentoonstellingsterrein ‘De Keukenhof’ bij Lisse (1949; W. van der Lee),
het Rotterdamse Zuiderpark (1951; J.T.P. Bijhouwer) en het recreatiepark Duinrell
te Wassenaar (1953; H. Otto).

Gebouwtypen
Naast een onderscheid in bouwstijlen bestaat er ook een functionele differentiatie in
gebouwtypen. Gebouwen met een godsdienstige of woonfunctie zijn van alle tijden
en kwamen al aan de orde. De bouwkundige weerslag van de agrarische functie is
in Zuid-Holland zo streekgebonden dat boerderijen bij de regio's worden behandeld.
In het navolgende komen andere typen gebouwen kort aan bod.
Elke stad kent sinds de late middeleeuwen een stadhuis. De meest imposante
voorbeelden zijn te vinden in Leiden, Gouda, Delft en 's-Gravenhage, en kleinere in
Nieuwpoort, Ameide en Vianen. Opvallende raadhuizen staan in grotere dorpskernen
als Ooltgensplaat (1617), Haastrecht (1618) en Middelharnis (1639). Rechthuizen
zijn er in Nieuwkoop (1628) en Goudriaan (1639). Het 17de-eeuwse rechthuis van
Zouteveen bij Schipluiden deed tevens dienst als herberg en veerhuis. Na de
afkondiging van de Gemeentewet (1851) verrezen er in diverse dorpen raadhuizen
(gemeentehuizen). Interessante voorbeelden zijn die van Melissant (1858), Warmond
(1866) en Vrijenban (1877; Delft). Vanwege de Drankwet (1881) mochten gemeenten
niet meer vergaderen in herbergen waar sterke drank werd geschonken. Vooruitlopend
hierop bouwde men al in 1879 in Lekkerkerk een fors raadhuis annex post- en
telegraafkantoor. Het raadhuis van Noordwijk-Binnen (1886) werd het jaar daarop
in Woerden geplagieerd. Grote nieuwe raadhuizen verrezen in snel groeiende kernen
als Sliedrecht (1921), Sassenheim (1929) en Boskoop (1929). De traditionalistische
stijl gaf de toon aan te Katwijk aan den Rijn (1932), Zwijndrecht (1933) en Alphen
aan den Rijn (1938). De traditionalistische stadhuisontwerper bij uitstek was A.J.
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Kropholler: Noordwijkerhout (1930), Wateringen (1938) en Leidschendam (1940).
Naoorlogs is het traditionalistische raadhuis te Spijkenisse (1957). Functionalistisch
van vorm zijn het kleine raadhuis van Heerjansdam (1958) en het imposante raadhuis
van Rijswijk (1967).
Kantongerechten kwamen tot stand in Gouda (1854), Noordwijk-Binnen (1859)
en Sommelsdijk (1859). In Rotterdam voegde W.C. Metzelaar aan de bestaande
gevangenis een gerechtsgebouw (1897) toe. Ook ontwierp hij de kantongerechten te
Oud-Beijerland (1880), Alphen (1880), Delft (1907) en 's-Gravenhage (1908).
Interessante postkantoren zijn die te Schoonhoven (1899), Vianen (1910) en
Rotterdam (1915). Kenmerkende

Aan de rand van de binnenstad van Delft staat het in 1877 gebouwde raadhuis van de in 1921
opgeheven gemeente Vrijenban
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marechausseekazernes staan er te Papendrecht en Rijsoord (beide circa 1925). In
Leiden bouwde men een politiebureau (1927). Te Scheveningen (1905) diende het
politiebureau tevens als brandweerkazerne. Aardige voorbeelden van
brandweerkazernes zijn die te Voorhout (1925) en Gouda (1929); de laatstgenoemde
verrees nadat de oude kazerne was afgebrand.
Afgezien van de Latijnse Scholen te Leiden, Gouda en Brielle en de dorpsschool
van Wassenaar (1764) kreeg het onderwijs pas na de onderwijswet van 1806 de eerste
eigen gebouwen. Vroege voorbeelden zijn de scholen te Melissant (1829), Maasland
(1841) en Geervliet (1849). Het schoolbesluit van 1880 leidde tot de bouw van veel
scholen, waaronder een nieuwe school te Geervliet (1882) en te Den Bommel (1880;
nu brandweerkazerne), Ammerstol (1881) en Gouda (1884). Eind 19de eeuw
ontstonden er al aparte scholen voor het bijzonder onderwijs: protestants-christelijke
scholen (‘School met den Bijbel’), zoals te Westmaas (1890) en Ter Aar (1900),
alsmede rooms-katholieke (‘R.C.’) scholen te Rotterdam (1893) en 's-Gravenhage
(circa 1895). De Schoolwet van 1920 vormde de aanzet tot een ware bouwgolf van
bijzondere scholen. Alleen al uit 1921 en 1922 stammen tien gedateerde Chr.
voorbeelden, waaronder die te Wassenaar en Waddinxveen, en diverse R.K. scholen,
zoals te Hazerswoude-Dorp (1921). De openbare lagere school te Giessen-Oudekerk
(1898) werd in 1925 een ‘School met den Bijbel’. Opmerkelijk zijn ook de Hogere
Burger Scholen te Rotterdam waar, naast de bestaande drie

Rijk uitgevoerd in eclectische stijl en met zinken daken is de uit 1869-'70 stammende openbare school
voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs aan de Boommarkt te Leiden

openbare, na 1920 een R.K. school (1922), een Chr. school (1926) en een zogeheten
bijzonder Lyceum op neutrale basis (1927) werden gesticht. Te Leiden en Delft
verrezen diverse door rijksbouwmeesters ontworpen universiteitsgebouwen. Zo
ontwierp H.F.G.N. Camp te Leiden een laboratorium (1856) en de Sterrenwacht
(1858) en J. van Lokhorst het Boerhaave-Laboratorium (1883). Te Delft zijn het
Bacteriologisch Laboratorium (1895) en het gebouw voor Geodesie (1892) door Van
Lokhorst ontworpen. In Rotterdam stond de Nederlandse Handelshogeschool (1915)
aan de basis van de latere Erasmusuniversiteit.
De aanleg van spoorlijnen met stationsgebouwen leidde tot een grotere mobiliteit.
Aan de spoorlijn Antwerpen-Rotterdam kwam het grote station Dordrecht (1871-'72)
tot stand; het behoorde tot de eerste klasse van de oorspronkelijk uit vijf klassen
bestaande stationsindeling. Langs het baanvak Rotterdam-Amsterdam bouwde men
de in rijke neorenaissance uitgevoerde stations van Delft (1884-'85) en Den Haag
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Hollands Spoor (1888-'93). Andere belangrijke stations verrezen te Sliedrecht
(1883-'85), Leerdam (1882-'83) en Hoek van Holland (1891-'93). Opmerkelijk zijn
verder de stations te Nieuwveen (1913-'15) en Aarlanderveen (1913-'14), en de
wederopbouwstations te Rotterdam (C.S. 1953 en Noord 1953;
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S. van Ravesteyn), Vlaardingen-Oost (1956; K. van der Gaast) en Zwijndrecht (1965;
C. Douma). Van de diverse tramlijnen in de provincie bleven tramstations bewaard
te Rotterdam (1903), Schipluiden (1912), Schoonhoven (1913), alsmede het kantoor
van de Westlandsche Stoomtram Maatschappij te Loosduinen (1903) en een forse
remise van de Haagse tram (1906).
Van de ruim duizend Nederlandse molens staan er meer dan tweehonderd in
Zuid-Holland. Ongeveer zestig daarvan zijn korenmolens, die doorgaans als
stellingmolens zijn uitgevoerd, zoals te Delft (1679), Dordrecht (1713), Leiden (1743)
en Goedereede (1791). Ook resteren er twee snuifmolens te Rotterdam (1792 en
1840) en enkele zeer hoge moutmolens, waaronder vijf in Schiedam (1707-'94) en
één te Delfshaven (1727). Poldermolens zijn in de meerderheid, met zeer vroege
voorbeelden te Nieuwerbrug (1564) en Alphen aan den Rijn (1597). Ruim vijftig
zijn er als wipmolen uitgevoerd, soms met een molenaarswoning in de ondertoren.
Mooie voorbeelden zijn die te Vlist (circa 1600) en Blaaksedijk (1732).
Het meest imposant is het molenlandschap van Kinderdijk, waar in 1738-'40 zestien
molens verrezen voor de afwatering van de Alblasserwaard. Samen met drie andere
molens vormen ze de belichaming van de Nederlandse strijd tegen het water. Veel
poldermolens zijn in de 19de eeuw vervangen door (stoom)gemalen. Fraaie
voorbeelden zijn de gemalen te Puttershoek (1870), Rijswijk (1873), Gouderak
(1880), Maassluis (1928) en - als laat voorbeeld - Boven-Hardinxveld (1945).
In de door grachten doorsneden steden liggen vele bruggen, waaronder de
opvallende gietijzeren bruggen te Dordrecht (1851), Den Haag (1861) en Delft (1869).
Daarnaast resteren diverse ophaalbruggen, zoals twee identieke exemplaren te Stolwijk
(1888), die te Haastrecht (1883) en de dubbele ophaalbrug te Strijensas (1908). Tot
de grotere bruggen behoren de trambrug te Schipluiden (1912) en de verkeersbruggen
over de Lek bij Vianen (1933) en over de Noord bij Hendrik-Ido-Ambacht (1937).
In het oog springend zijn de drie in 1936-'38 gebouwde forse stalen hefbruggen over
de Gouwe bij Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan de Rijn. Letterlijke hoogtepunten
in het Zuid-Hollandse landschap zijn de vuurtorens, zoals die te Scheveningen (1875),
en de ruim veertig watertorens, met als opmerkelijkste een vroeg voorbeeld te
Scheveningen (1874), een uitbundige toren te Schoonhoven (1900), en de negen door
J. Smit en constructeur A. Visser ontworpen torens, onder andere te Strijen,
Alblasserdam en Leerdam.
Opvallende voorbeelden van het Zuid-Hollandse industriële erfgoed zijn onder
meer de fabriek van ‘Van Kempen en Begeer’ te Voorschoten (1858), de melkfabriek
‘Hollandia’ te Vlaardingen (1897), de branderij ‘Johs. de Kuyper & Zn.’ te Schiedam
(1911), de beetwortelsuikerfabriek te Puttershoek (1912), de tabaksfabriek te
Waddinxveen (1935) en - last but not least - de ‘Van Nellefabriek’ te Rotterdam
(1925-'30). Minder uitgesproken, maar wel kenmerkend voor het Zuid-Hollandse
landschap, zijn de streekbepaalde agrarische bedrijfsgebouwen, zoals kaaspakhuizen,
kalkloodsen en scheepswerven (Waarden en Rijnland), kassen (Westland),
bollenschuren (Bollenstreek), vlasroterijen, uienschuren en cichoreifabrieken
(eilanden).
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Materiaal en constructie
Inleiding
Niet alleen uiterlijke kenmerken als stijl en verschijningsvorm bepalen een gebouw.
Belangrijk zijn ook de gebruikte materialen en constructies. De oorspronkelijke
historische bouwsubstantie is soms nog direct zichtbaar, maar wordt ook vaak door
latere verbouwingen aan het oog onttrokken. Geheel of gedeeltelijk behouden
bouwmuren, balklagen, kappen en kelders geven inzicht in de vaak complexe
bouwhistorie. Zij belichamen een versteende geschiedenis - een bouwkundig archief
in weer en wind - waar ondanks latere ingrepen veel aan afgelezen kan worden, maar
dat zelden al zijn geheimen prijs geeft. In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke
bouwtechnische aspecten behandeld, waarbij zowel de vroege als de meer recente
ontwikkelingen aan bod komen.

Stapelbouw en skeletbouw
Voor elk gebouw geldt dat het eigen gewicht naar de fundering en de ondergrond
moet worden afgevoerd. De twee belangrijkste constructieprincipes hiervoor zijn de
stapelbouw en de skeletbouw. Zoals de naam al zegt, worden bij de stapelbouw
elementen op elkaar gestapeld en gaat het om een gelijkmatige krachtenafdracht,
waarin drukkrachten een hoofdrol spelen. De belangrijkste beperking hierbij is dat
de openingen niet al te breed kunnen worden, omdat anders de druk van de
bovengelegen muurdelen te groot wordt. Stapelbouw is met name een kenmerk van
de romaanse architectuur, waar men noodgedwongen werkte met relatief kleine
rondboogopeningen. Het principe achter de skeletbouw is de geconcentreerde
krachtenafdracht, waarbij de naar beneden gerichte krachten worden verzameld bij
op regelmatige afstanden geplaatste muurverdikkingen of pijlers. Het tussenliggende
vak wordt een travee genoemd. Deze werkwijze was van wezenlijk belang voor de
gotische architectuur, vooral in de kerkbouw, waar men het gewicht van de gewelven
via de gewelfribben naar de onderliggende pijlers afvoerde. In de tussenliggende
muurdelen, die hierdoor meer een scheidende dan een dragende functie kregen,
konden nu grotere vensters worden geplaatst. Door de toepassing van spitsbogen
werd deze ontwikkeling nog verder gestimuleerd.
In een constructie met bogen en gewelven komen behalve verticale ook horizontale
krachten voor, de zogeheten spatkrachten. Om ervoor te zorgen dat gewelven en
bogen niet door hun eigen gewicht uit elkaar worden gedrukt, zijn tegenkrachten
nodig. Steunberen dienen als drukschoren aan de buitenzijde. Bij driebeukige
basilicale kerken kunnen de gewelven van het middenschip niet direct door steunberen
worden geschoord en worden de spatkrachten indien mogelijk via luchtbogen
overgebracht op de steunberen van de zijbeuken. Bij het schip van de Grote Kerk te
Dordrecht zijn deze nog te zien, in het schip van de Hooglandse kerk te Leiden bleef
het bij aanzetten. De spatkrachten in gebouwen kunnen ook worden opgenomen door
houten trekbalken of smeedijzeren
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Wegens de relatief slappe bodem hebben veel Zuid-Hollandse kerken geen stenen maar houten
gewelven, zoals hier de Herv, kerk te Oegstgeest (1970)
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Een opvallend complexe ziende kap heeft de in 1648-'56 gebouwde Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage
(1975)

trekankers. Hout en ijzer kunnen goed trekkrachten opnemen, natuursteen en baksteen
niet.
Wegens de relatief slappe bodem hebben veel Zuid-Hollandse kerken houten
tongewelven in plaats van de landinwaarts meer gebruikelijke stenen kruisribgewelven.
Hierdoor is het gewicht van het gebouw geringer en ondervinden de muren minder
spatkrachten. Voorbeelden van kerken met houten tongewelven zijn de Leidse
Pieterskerk (koor circa 1400), de Pelgrimskerk te Delfshaven (circa 1500) en de
kerken van Berkenwoude (1512), Leerdam en Geervliet. Opmerkelijk is de kerk van
Bleiswijk, waarvan het tongewelf een verhoogd middengedeelte heeft (eerste helft
16de eeuw). Op de overgang van de kap naar het muurwerk bevinden zich soms
muurstijlen met gesneden schraagbeelden, zoals te Delft in de Evang. Lutherse kerk
(eind 15de eeuw) en de Waalse kerk (kort na 1536), alsmede te 's-Gravenhage in de
Lairessezaal op het Binnenhof (1511). Opmerkelijk is verder de achtkantige koepel
van de Leidse Marekerk (1639-'49) en de complexe kap van de Nieuwe Kerk te
's-Gravenhage (1649-'56).
Omdat hout zowel op druk als op trek belast kan worden zijn houtconstructies bij
uitstek geschikt om volgens de principes van de skeletbouw te worden opgebouwd.
Door het verbinden van houten elementen tot onvervormbare driehoeken krijgt
de constructie voldoende stabiliteit. Het duidelijkst is dit bij de kapconstructie, die
dient om de dakbedekking te dragen en zo het onderliggende gebouw water- en
winddicht te houden. De oudste kapconstructies bestaan uit een groot aantal achter
elkaar geplaatste gespannen, samengesteld uit twee schuin geplaatste balken
(daksporen) en één of meer verbindende horizontale balken (haanhouten en een
voetbalk of trekbalk). Van een zuivere sporenkap resteren in Zuid-Holland geen
voorbeelden.
Vanaf de 14de eeuw worden de sporen opgevangen door horizontaal geplaatste
langsbalken, de zogeheten wormen of flieringen. De hierop gelegen vloer heet dan
ook
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In 1589 kwam het gebouw van de doelen te Gorinchem gereed met een eikenhouten kap bestaande
uit gestapelde jukken met gekromde jukbenen en korbelen (1966)
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vliering. Via deze flieringen wordt het gewicht van het dak geconcentreerd bij de op
regelmatige afstand (travee) geplaatste jukken. Deze zijn opgebouwd uit een
juk(dek)balk op twee schuin geplaatste, al dan niet gekromde, jukbenen. Aan beide
uiteinden zorgt een schoor of korbeel tussen jukbeen en dekbalk voor een
onvervormbare driehoek. Voor de stabiliteit in de lengterichting zijn aan beide zijden
haaks op het juk windschoren naar de flieringen aangebracht. De oudste voorbeelden
van kapconstructies met jukken in Zuid-Holland zijn te vinden in het
Binnenhofcomplex. De imposante kap van de Ridderzaal (circa 1280-'95) werd in
1861 gesloopt, maar is in 1896-1904 vervangen door een kopie van de 13de-eeuwse
toestand. De tafelmenten van de torenspitsen bij de voorgevel dateren uit circa 1288.
Verder dateert de kap boven de aanbouw van de Rolzaal (Lairessezaal) uit circa
1328. Een ander oud voorbeeld is de kapconstructie van de oorspronkelijk tot hetzelfde
complex behorende Gevangenpoort (circa 1370).
In de loop van de 16de eeuw werden de kapconstructies eenvoudiger uitgevoerd
en verschenen er kappen met zowel flieringen als gordingen (licht gekantelde
langsbalken). Gaandeweg wonnen de gordingen het geheel van de flieringen, zoals
bij het eind 19de eeuw veel gebruikte ‘verbeterde Hollandse spant’, waarbij de
gordingen worden gedragen door op de borstwering rustende en tot in de nok lopende
kapbenen. Deze kapbenen worden gekoppeld door trekplaten en ondersteund door
schuin geplaatste kreupele stijlen.
Opmerkelijk is de kapconstructie van de Lutherse kerk te 's-Gravenhage (1759-'61).
Dit zogeheten hangkapspant (of hangwerk) heeft een flauwe driehoekige vorm met
als basis een trekplaat die direct op de muurplaten ligt. De beide spantbenen zijn in
de nok verbonden met een makelaar die aan de onderzijde via beugels met het midden
van de trekplaat is verbonden. De makelaar heet in dit verband een ‘hanger’. De kap
van de Lutherse kerk is een tweevoudig hangwerk. De kap van de Gotische zaal bij
het paleis Kneuterdijk te 's-Gravenhage (1840) lijkt in zijn rijke uitvoering op een
Engelse ‘hammerbeamroof’, maar blijkt in constructief opzicht in feite als enkelvoudig
hangwerk uitgevoerd te zijn.
Begin 19de eeuw zijn de schenkel- of Philibertspanten geïntroduceerd; houten
boogspanten samengesteld uit korte planken. Deze zijn te zien bij de boerderij
Bovenberg 64-66 te Bergambacht (circa 1850) en de infanteriekazerne te Delft (1863).
Voor de vloeren kon men vanouds gebruik maken van een enkelvoudige balklaag
of een samengestelde balklaag. De laatstgenoemde, vooral in de late middeleeuwen
en de 16de eeuw gangbare constructie, bestaat uit zware hoofdbalken of moerbalken
met dwars daarop lichte of kinderbalken, waar overheen de vloerdelen zijn
aangebracht. Bij de woonhuizen probeert men in de 14de-16de eeuw vaak de stabiliteit
te vergroten door de kapconstructie te combineren met een houtskelet bij de
onderliggende verdieping. Onder de tevens als trekbalk voor de kap fungerende
moerbalken van de zolderbalklaag bevindt zich dan aan beide uiteinden een zogeheten
korbeelstel, waarbij met behulp van een muurstijl, een korbeel en een afsluitend
sleutelstuk een vormvaste driehoek is gemaakt. In de meeste grotere
laat-middeleeuwse huizen heeft men samengestelde balklagen toegepast, zoals in
Wijnstraat 58-60 te Dordrecht (circa 1500) en in het uit circa 1545 vernieuwde pand
Markt 11 te Goedereede (later hotel ‘De Gouden Leeuw’).
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De dragende constructie bij boerderijen is opgebouwd uit gebinten met verticaal
geplaatste stijlen. Men spreekt van een ankerbalkgebint wanneer de dekbalk van het
gebint aan de uiteinden lange pennen heeft, die door de gebintstijlen heen worden
gestoken en die met toognagels zijn geborgd. Bij een dekbalkgebint zijn de
gebintstijlen aan de bovenkant van pennen voorzien, waarop met corresponderende
gaten een overstekende dekbalk wordt gelegd.

Structuur
Het overgrote deel van de gebouwde omgeving bestaat uit woonhuizen. Omdat het
te ver zou voeren om hier op de ontwikkeling van het woonhuis in te gaan, beperken
we ons tot de bespreking van enkele principes.
De aanvankelijk kenmerkende langwerpige en smalle plattegrond van het woonhuis
werd bepaald door de maximale lengte van de vloerbalken, doorgaans zo'n zes tot
acht meter. Afhankelijk van de plaatsing van het huis ten opzichte van de straat maakt
men onderscheid tussen diepe en dwarse huizen. Wanneer de langwerpige
huisplattegrond met de kopse zijde naar de straat is gericht, spreekt men van diepe
huizen, wanneer de lange zijde parallel aan de straat loopt van dwarse huizen (liever
dan brede huizen). Bij diepe huizen staat de nokrichting haaks op de straat en bij
dwarse huizen loopt deze evenwijdig daaraan. Het overgrote deel van het oudere
Zuid-Hollandse woonhuisbestand bestaat uit smalle diepe huizen, zoals die in
Dordrecht, Leiden, Delft en Gouda nog veel te zien zijn. Ook in de kleinere steden
als Brielle en Schoonhoven komen ze veel voor en zelfs in de niet als stad tot
ontwikkeling gekomen kernen als Haastrecht en Geervliet. Goede voorbeelden van
dwarse huizen zijn Achterstraat 88 te Vianen (16de-eeuws) en Turfkade 6 te Brielle
(begin 17de eeuw). In Brielle en Delft zijn ook enkele grotere huizen met zijkamers
te vinden, zoals Nobelstraat 19 te Brielle (15de eeuw) en ‘Het Wapen van
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Savoyen’ (Oude Delft 169) te Delft (1565).
Van de oorspronkelijk in de late middeleeuwen in de steden veel voorkomende
houten gevels zijn in Zuid-Holland geen voorbeelden bewaard gebleven. In Dordrecht
resteren enkele gerestaureerde vakwerkgevels uit circa 1600 als achtergevel bij huizen
aan de Voorstraat. Het kort na 1536 gebouwde huis Wijnhaven 16 te Delft geeft een
goed beeld van een laat-gotisch stenen huis met nog een fraaie hardstenen winkelpui.
Maarland N.Z. 24 te Brielle is een mooi voorbeeld van een diep huis met alleen een
begane grond en een kap (trapgevel circa 1615).
In het midden van de 17de eeuw ontstond het vierkante huis, dat veelal uit twee
of drie naast elkaar gelegen dwarse of diepe huizen werd samengesteld, maar dat
door het omgaand schilddak vanuit alle richtingen een gelijkwaardig aanzicht biedt.
Het bekendste voorbeeld hiervan is het Haagse Mauritshuis (1633-'44). Het rijzige

Voorstraat 83-85 te Dordrecht is een voorbeeld van een diep huis met hoogopgaande kap en is
karakteristiek voor veel diepe panden in de Hollandse steden

huis Hofwijck te Voorburg (1641-'43) kan dienen als een goed voorbeeld van een
vierkant huis op het land. In de 18de eeuw voegde men regelmatig twee of drie diepe
huizen samen tot één groter pand.
In de dorpen is het eenlaags woonhuis gangbaar. De rijkere 19de-eeuwse huizen
- vaak notabelenwoningen - zijn vaak gebouwd in de vorm van een vrijstaand
blokvormig huis met een middengang en een voorgevel met hoger opgetrokken
middenrisaliet: het middenganghuis. Goede voorbeelden hiervan zijn Hoofdstraat
100 te Sassenheim (1836), Voorstraat 41 te Poeldijk (1851), Bruggemeesterstraat 13
te Bodegraven (1871) en de rentenierswoning Benedenrijweg 71 te Slikkerveer
(1868).

Bouwmaterialen
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Hout is het oudste en misschien wel het belangrijkste historische bouwmateriaal. Bij
middeleeuwse gebouwen paste men doorgaans eikenhout toe. Het grote voordeel
van eikenhout is dat men het krom kan laten groeien om er vervolgens gekromde
jukbenen of korbelen mee te maken. Veel van dit hout kwam uit het Duitse achterland.
Voor alle langs de Lek en Merwede naar (Zuid-)Holland aangevoerde goederen had
Dordrecht tussen 1299 en 1795 het stapelrecht. Dit hield in dat alle vrachten daar
moesten worden uitgeladen of opgeslagen. Pas na verkoop kon verder transport
plaatsvinden. Dordrecht was hierdoor dan ook een belangrijk centrum van de houten steenhandel. Vanaf het eind van de 16de eeuw werd het schaars geworden
eikenhout vervangen door grenenhout uit Scandinavië en de Baltische staten.
Natuursteen die als bouwmateriaal geschikt is, komt in Zuid-Holland niet voor en
moet van elders worden aangevoerd. Ook voor de steenhandel was Dordrecht
belangrijk. Voor de bouw van de romaanse kerken verwerkte men in de 11de en 12de
eeuw vooral tufsteen. Deze lichtbruin-beige gekleurde steen van vulkanische
oorsprong kwam via de Rijn uit de Eifel. In Zuid-Holland resteren van de toepassing
van tufsteen diverse voorbeelden, maar niet zelden betreft het hergebruik van materiaal
afkomstig van oudere - romaanse of zelfs Romeinse - gebouwen. Aan de romaanse
kerken van Rijnsburg, Tienhoven, Wassenaar en Sassenheim zijn tufstenen
muurgedeelten bewaard. Ook de vierkante toren die de oudste kern van het Leidse
Gravensteen vormt (13de eeuw) is deels in tufsteen uitgevoerd. Hergebruik van
tufsteen is zichtbaar aan de Leidse Burcht en de kerken te Rijswijk, Lisse, Ouderkerk
aan den IJssel en Monster. In Rijnsburg zijn ook enige fragmenten van
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Aan het begin 16de eeuw in laat-gotische vormen en in Gobertangesteen uitgevoerde woonhuis
Naaierstraat 6 te Gouda zijn afbeeldingen van het steenhouwersambacht zichtbaar

zuilen bewaard van trachiet, een hardere en ook uit Duitsland afkomstige natuursteen.
Veel van de in Zuid-Holland gebruikte natuursteen was afkomstig uit het gebied
van het huidige België. Bij de bouw van Haagse Ridderzaal (circa 1280) heeft men
in de 13de eeuw aan de buitenzijde Doornikse steen verwerkt. Deze grijsblauwe
steen is tot in de 14de eeuw toegepast en is ook te vinden aan de toren van de Dordtse
Grote Kerk (circa 1340). Vanaf het begin van de 14de eeuw werd via de Schelde en
zijn zijstromen kalksteen aangevoerd uit het gebied rond Brussel. Deze kalksteen met als algemene naam witte arduin - onderscheidt men in twee hoofdgroepen, een
harde en weervaste steen gewonnen ten oosten van Brussel en een zachtere steen uit
het gebied tussen Brussel en Gent. De eerste soort wordt Gobertangesteen of
Brabantse arduin genoemd, de tweede Ledesteen of Vlaamse arduin. De
Gobertangesteen leent zich goed voor gevelbekleding, de Ledesteen meer voor
hoekblokken, geprofileerde lijsten en beeldhouwwerk. Op veel plaatsen zijn beide
steensoorten in één gebouw toegepast, vooral bij kerken, stadhuizen en belangrijke
woonhuizen. Zo is in de plint van de Haagse Grote Kerk (eind 15de eeuw)
Gobertangesteen verwerkt, en komen beide natuursteensoorten voor aan de twee
grote kerken te Leiden, de Grote Kerk te Gouda en Dordrecht, en de stadhuizen te
Gouda (1448-'59), Schoonhoven en Delft. Ledesteen is verwerkt in de achtzijdige
derde geleding van de toren van de Nieuwe Kerk te Delft (1430-'37). Gangbaar als
bouwmateriaal was ook de blauwe arduin of Escosijnse steen. Deze in Henegouwen
bij de bovenloop van de Zenne gewonnen blauw-grijze steen is te zien aan de onderpui
van het huis Wijnhaven 16 en de gevel van het gebouw van het Gemeenlandshuis
van Delfland, beide in Delft (begin 16de eeuw). In beide gevallen zijn hier de
steenhouwersmerken van de Zuid-Brabantse steenhandelaar Le Prince zichtbaar.
Escosijnse steen is een van de steensoorten die onder de meer algemene naam
hardsteen bekend staan. Ook de Naamse steen, die men in de Ardennen wint, wordt
hiertoe gerekend. De gevel van het huis De Gulden Os (Groenmarkt 153) te Dordrecht
(circa 1520), de plint van het Haagse oude stadhuis (1565) en de voorgevel van het
stadhuis te Vianen (vroege 16de eeuw) zijn in dit materiaal uitgevoerd.
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Het kalksteenwerk van de in 1867 gebouwde R.K. begraafplaatskapel te Oude-Tonge is in 1953 bij
de Watersnoodramp sterk aangetast door de inwerking van zeewater (1995)
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Vanaf 1480 werd in Zuid-Holland nog een andere belangrijke natuursteensoort
toegepast; de wegens zijn hardheid, weervastheid en ook goede bewerkbaarheid
gewilde Bentheimer zandsteen. Deze net over de grens bij Twente in Bentheim en
Gildehaus gewonnen natuursteensoort kwam via de Overijsselse Vecht, de Zuiderzee,
de Utrechtse Vecht en de Lek richting Zuid-Holland. Een vroege toepassing is de
bovenste geleding van de toren van de Nieuwe Kerk te Delft (1494-'96). De
nadonkering van de Bentheimersteen zorgt voor een opvallend kleurverschil met de
torengeleding van lichtere Ledesteen daaronder. Bij grote projecten waar veel
zandsteen nodig was, zoals de bouw van de nieuwe gevel van het Leidse stadhuis
(1596), werd ook van Obernkirchner zandsteen gebruik gemaakt. Deze werd uit
Duitsland via de Weser naar Bremen vervoerd en daarvandaan naar Holland, door
de Bremense handelaar Lüder von Bentheim. In de 16de eeuw was de Bentheimer
zandsteen gangbaar voor decoratieve bouwonderdelen. Fraaie voorbeelden zijn enkele
rijk bewerkte poortjes te Dordrecht (Muntpoortje; 1555-'58) en Leerdam (Kerkstraat
44-48; circa 1575). Ook gedurende de 17de eeuw werd veel Bentheimer zandsteen
toegepast, zoals aan de waaggebouwen van Leiden (1657-'59) en Gouda (1668),
alsmede aan veel classicistische poortjes en middenrisalieten.
Vanaf de 18de eeuw ging men vooral hardsteen toepassen. Hoewel de Romeinen
baksteen kenden en ook in onze streken toepasten, heeft het tot in de 12de eeuw
geduurd voordat er weer steen werd gebakken. Bij de verspreiding speelden kloosters
een belangrijke rol. De oudste Zuid-Hollandse bakstenen zijn vermoedelijk te vinden
in de 12de-eeuwse zuidelijke toren van de abdijkerk te Rijnsburg. Van buiten is de
toren geheel met tufsteen bekleed, maar in de bovenste geleding zijn aan de
binnenzijde forse bakstenen - zogeheten kloostermoppen - toegepast. Dit geschiedde
mogelijk kort na de brand van 1196. Forse bakstenen zijn ook gebruikt voor de bouw
van de Rolzaal (circa 1250) en de Ridderzaal (rond 1280) op het Binnenhof in
's-Gravenhage. Ook het begin-13de-eeuwse kasteel van Teylingen bij Sassenheim
en de kloosterkerk van Loosduinen (tweede kwart 13de eeuw) zijn vroege voorbeelden
van baksteenbouw. Langs de Oude Rijn waren de veldovens te vinden die deze rode
baksteen bakten.
Tussen Haastrecht en Krimpen aan den IJssel baggerde men klei, of eigenlijk slib,
uit de Hollandse IJssel als grondstof voor een baksteen die vanwege het hoge
vochtgehalte tot een klein model steen noopte. De ingesloten kalkhoudende
organismen zorgden voor een gele kleur na het bakken. Deze harde en vuurvaste
steen werd veel gebruikt voor plaveisel, schoorstenen en gewelfbouw. Op veel plekken
waar de gele IJsselsteen werd verwerkt, gebruikte men rode stenen voor accenten in
de vorm van bogen en strekken, of dateringen in rode baksteen, zoals bij de boerderij
't Woudt 9 in 't Woudt (1665). De meeste baksteen, vooral in de 17de en 18de eeuw,
werd geproduceerd door het ontgronden (afvletten) van gebieden aan weerszijden
van de Oude Rijn, van Woerden tot Leiden. Rond Leiden sloten diverse steenbakkers
zich aan bij het in 1734 gestichte ‘Steenbakkersgilde in Rijnland’. Zij bakten rond
de 80 miljoen stenen per seizoen; 40 procent van de hele geschatte toenmalige
Nederlandse productie. Vermoedelijk van deze ‘Leidse steen’ gemaakt is de gevel
van het huis Voorstraat 12-14 te Middelharnis, waar in één baksteen de datering 1791
is gehakt.
In de late middeleeuwen maakten met riet en stro gedekte daken gaandeweg plaats
voor minder brandgevaarlijke daken. Naast in dit gebied populaire daktegels paste
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men ook veel dakpannen toe. In het begin waren dit losse onder- en bovenpannen,
ook wel monniken en nonnen genoemd. Aan het eind van de 15de eeuw kwam de
gegolfde- of S-pan in gebruik, die uiteindelijk in de 16de en 17de eeuw bekend werd
als de Hollandse pan. Deze dakpannen verdreven uiteindelijk de daktegels geheel.
Afhankelijk van de wijze van bakken, zijn de pannen rood of blauw van kleur.

Jongere bouwmaterialen
In het midden van de 19de eeuw raakte de ontwikkeling van (nieuwe) bouwmaterialen
in een stroomversnelling en werden mechanisatie, standaardisering en prefabricage
sleutelwoorden. Dit leidde tot meer maatvaste en betere producten. Ornamenten
werden machinaal geproduceerd van cement en terracotta en vooral toegepast bij
eclectisch vormgegeven woonhuizen en boerderijen. Daarnaast maakte de productie
van baksteen een sterke ontwikkeling door. De baksteenproductie langs de Oude
Rijn kreeg concurrentie van baksteen uit de langs de grote rivieren gelegen Gelderse
steenfabrieken (Waalstenen). De uitvinding van de ringoven moderniseerde vanaf
1870 het bakproces. Ook het mengen en vormen van klei werd gemechaniseerd.
Vanaf 1867 kwam de zogeheten Canadese vormbakpers in gebruik, waarbij onder
grote druk klei in steenvormen werd geperst. Het resultaat - de vormbaksteen - is te
zien aan het station van Dordrecht (1871-'72). Vanaf 1875 kwam de strengpers erbij,
waar een door een spuitmond gevormde rechthoekige kleimassa telkens op
baksteendikte werd afgesneden. De strengperssteen is onder meer toegepast aan het
warenhuis ‘De Zon’ te Gouda (1909). Een voorbeeld van - waarschijnlijk uit Duitsland
afkomstige - vormsteen toont de R.K. kerk Allerheiligste Verlosser te Rotterdam
(1882-'84), ontworpen door J. Kayser (een enthousiast gebruiker van vormsteen).
Vanaf 1880 werden vormstenen,
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Het koetshuis van Voorstraat 17 te Lekkerkerk uit circa 1870 is gedekt met de in die tijd populaire
Oegstgeester dakpannen, die door hun vorm en kleur aan een leien dak doen denken

beter bekend als profielstenen, ook veel toegepast aan neogotische kerken in
Zuid-Holland, zoals bij de R.K. kerken te Lisse en Voorburg. Daarnaast konden
aangedroogde strengpersstenen nageperst worden. Deze nageperste steen (ook
verblendsteen genoemd) heeft een hoekige vorm en een gladde buitenkant. Goede
toepassingen hiervan tonen het kantoorgebouw van de firma A.J.M. Goudriaan te
Rotterdam (1907-'09) en het kantongerecht te Delft (1907-'08). Een variant op de
nageperste steen was de in 1905 door de Dierense steenfabrikant J.M. van de Loo
geïntroduceerde bricorna-steen.
Deze ‘bri(que) orna(ta)’ is voorzien van patroonschilderwerk in kleiverf. Illustratief
is de toepassing aan het clubgebouw ‘De Maas’ te Rotterdam (1908). Tijdens de
jugendstil-periode heeft men veel geglazuurde baksteen verwerkt, zoals te zien is
aan het Rotterdamse ‘Witte Huis’ (1897-'98) en de voor het werk van H.J. Jesse
karakteristieke groen geglazuurde dorpelstenen bij het woonhuis ‘De Keet’ te Leiden
(1905-'06) en Hoofdstraat 85 te Sassenheim (1913). Sectieltegels, waarbij de vorm
van de tegel de afbeelding helpt vormen, zijn toegepast aan het winkelpand
Camaretten 1 te Delft. Ze werden gemaakt door de ‘Porceleyne Fles’ en deze Delftse
fabriek vervaardigde naast plateel ook veel bouwkeramiek, waaronder de puitegels
van de De Gruyterwinkels te Delft (1911), Schiedam (1914) en Den Haag (1917).
De toepassing van de stempelpers voor het vormen van dakpannen zorgde ervoor
dat ook de dakpan maatvaster werd en een betere sluiting kreeg. De vanaf 1890
toegepaste

Een vroeg voorbeeld van het gebruik van gietijzer is het grafmonument uit 1834 voor kolonel N.F.E.
de Gumoëns op de Gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan te 's-Gravenhage
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kruispannen zijn hier een voorbeeld van. In Zuid-Holland dekte men vooral met de
verbeterde Hollandse pan (enkele kopsluiting) en de opnieuw verbeterde Hollandse
pan (dubbele kopsluiting). Opmerkelijk zijn de incidenteel toegepaste Oegstgeester
pannen. Deze beverstaartvormige pan is van circa 1870 tot circa 1914 toegepast,
onder meer op de koetshuizen van de buitenhuizen Oud Poelgeest te Oegstgeest
(circa 1870) en Calorama te Noordwijk-Binnen (1878).
Kalkzandsteen - dat rond 1900 beschikbaar kwam - is onder meer gebruikt voor
de arbeiderswoningen Lekdijk-West 15-21 te Schoonhoven (circa 1910), een boerderij
te Stompwijk (1904) en de graanmaalderij te Giessenburg (1911). Het woonhuis
Grote Markt 16 te Gorinchem (1909) werd gebouwd voor een plaatselijke
kalkzandsteenfabrikant. De mooiste kalkzandsteen werd van 1899 tot 1906
geproduceerd door de fabriek Kranenburg te Den Haag. Hiermee zijn fraaie
woonhuizen met jugendstil-vormen gebouwd, zoals Laan van Meerdervoort 215
(1901).
Vanaf 1825 werd zink toegepast, zowel voor ornamenten als voor het bedekken
van daken. Veel zink was afkomstig uit Luik, waar het werd gemaakt door de in
1810 gestichte Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la
Vieille-Montagne. Een vroeg voorbeeld was de toepassing aan het kruitmagazijn D
in de Wierickeschans bij Bodegraven (1830), maar vanwege verkeerd gebruik moest
dat al in 1834 en opnieuw in 1843 vervangen worden. Karakteristiek is het gebruik
van zinken
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Het station van Dordrecht kreeg in 1900 een perronoverkapping met geheel in staal uitgevoerde
geklonken parapluspanten (1997)

daken bij de huizenrij Nieuwe Plantage 48-53 te Delft (1884). Ruitvormige zinken
losanges zijn zichtbaar aan diverse windmolens, zoals te Leiderdorp, 's-Gravenzande
en Zoetermeer. Meer decoratief zijn de zinken fonteinen te Dordrecht (circa 1880)
en Gorinchem (1889).
Gietijzer, dat vanaf 1825 in Nederland werd toegepast, ontwikkelde zich tot een
belangrijk bouwmateriaal. In eerste instantie vond het toepassing bij grafmonumenten
en begraafplaatshekken. De grafmonumenten voor kolonel N.F.E. de Gumoëns (1834)
te 's-Gravenhage en voor de waterbouwkundige Jan Blanken (1841) te Vianen zijn
gegoten door de Deventer IJzergieterij Nering Bögel.
Die leverde ook de Korte Havenbrug te Schiedam (1849). Veel gietijzerwerk werd
geleverd door Zuid-Hollandse ijzergieterijen, zoals de Nieuwbrug te Dordrecht (1851;
firma Wed. D.A. Schretlen & Zn. uit Leiden), de voetgangersbrug te Oud-Beijerland
(1864; firma F.J. Penn & Co. uit Dordrecht), de ophaalbrug te Haastrecht (1883;
IJzergieterij ‘De Prins van Oranje’ uit Den Haag) en de Nieuwsteegbrug te Leiden
(1884; firma L.I. Enthoven & Zn. uit Den Haag). Ook de vuurtoren van Scheveningen
(1875; Nering Bögel) en het Hoge Licht te Hoek van Holland (1893; Penn & Bauduin)
zijn van gietijzer. Daarnaast werd dit materiaal veel gebruikt voor dorpspompen
(Wassenaar, Voorschoten) en venstertraceringen (R.K.-kerk Hazerswoude-Rijndijk).
Architect W.N. Rose gebruikte het materiaal voor consoles en daklijsten bij het
Haagse ministerie van Koloniën (1859-'61). Door nabewerking werd het brosse
gietijzer sinds de uitvinding van de zogeheten Bessemer peer (1856) verwerkt tot
gewalst ijzer, welijzer of staal genoemd. Dit was taaier en kon bovendien trekkrachten
opnemen, zodat er bruggen en kapconstructies van gebouwd konden worden.
Ook ontstond er een kapconstructie met spanten waarin stalen kapbenen en
gietijzeren drukstaven zijn gecombineerd. Naar zijn uitvinder Camille Polonceau
worden dit Polonceauspanten genoemd. De rijtuigoverkapping bij het Haagse station
Hollands Spoor (1862) is hier een voorbeeld van. De twee door de gieterij ‘De Prins
van Oranje’ gebouwde ophaalbruggen te Stolwijk bestaan uit gietijzeren hameipoorten
en een balans van geklonken welijzer. Vanaf 1890 bouwde men volledig stalen
spanten, waarvan alle onderdelen met klinknagels aan elkaar werden verbonden,
zoals de perronoverkapping van station Hollands Spoor (1893) en de ijzerconstructie
in het Algemeen Rijksarchief (1895-1903) te 's-Gravenhage. Geklonken ijzer werd
ook gebruikt aan enkele winkelpuien te Leiden (1905), Barendrecht (circa 1910) en
Voorburg (circa 1910).
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Kort na 1900 ontstonden de eerste gewapend-betonconstructies, waarin
wapeningsstaal was verwerkt om de trekkrachten op te nemen. Een voorloper hiervan
waren de zogeheten Monier-werken, gemaakt van gewapend cement (nog zonder
grint) en bijvoorbeeld toegepast aan de sportzaal van het Nederlandsch Sportpark
(1896-'97) en het kantoorgebouw Mercurius (1901-'02), beide te Den Haag. Het
spoorviaduct van de Rotterdamse Hofpleinlijn (1904-'08) is een vroeg voorbeeld van
de toepassing van gewapend beton. Vanaf 1907 werden wegens de hoge
brandveiligheid gewapend-betonconstructies (met grint) gebruikt bij fabrieksgebouwen
en pakhuizen. Een belangrijk voorbeeld zijn de galerijen van het Sint-Jobsveem te
Rotterdam (1912-'14). Het wapeningsstaal werd geleverd door de bekende
Rotterdamse firma N.V. Koninklijke Betonijzer-Maatschappij, v/h van Waning &
Co. Deze leverde ook het materiaal voor de vroege voorbeelden van watertorens in
gewapend beton te Vianen (1909) en Barendrecht (1910). Ook de Rotterdamse
stadhuistoren (1914-'20) heeft een constructie van gewapend beton, evenals het
mijnenmagazijn te Hellevoetsluis (1914). Tot de verbeelding sprekende voorbeelden
zijn de Haagse Nirwanaflat (1927-'29), de perronoverkappingen met dubbele gebogen
betonschalen te Rotterdam (1953-'57), de toren met schokbetonplaten (van de in
1932 gestichte firma Schokbeton te Zwijndrecht) van het Dr. Neherlaboratorium te
Leidschendam (1953-'55) en de aula van de Technische Universiteit te Delft
(1959-'66).
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Regio's
Inleiding
Op grond van zijn fysisch-geografische gesteldheid kan Zuid-Holland grofweg in
vieren worden verdeeld. Het overgrote deel van de provincie bestaat uit
veenweidegebied, met aan de westelijke rand strandwallen en duinen. Het zuidelijke
deel van de provincie wordt bepaald door zeeklei en het oostelijke deel met uitlopers
in het veengebied door de jongere gronden van het rivierengebied. In de laatste ijstijd
van het Pleistoceen (het Weichselien) ontstonden in het zuidoostelijke deel van de
provincie enkele rivierduinen of donken (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Na
de ijstijden - in het Holoceen - zorgde een geleidelijke verhoging van de waterstanden
(transgressie) voor het ontstaan van een omvangrijk en aaneengesloten veengebied
(basisveen), waarop zich uiteindelijk een laag oude zeeklei afzette. Grofweg binnen
het gebied gelegen tussen Leiden, Delft, Gouda en Rotterdam bevat de ondergrond
restanten van deze oude zeeklei (afzetting van Calais). Vanaf 3000 voor Chr. vormde
zich langs de kust een ondiep waddenlandschap met op de overgang van water naar
land een strook met strandwallen (oude duinen) en daarachter een uitgestrekt
veengebied (Hollandveen).
Onder invloed van de Duinkerken-II transgressie brak het strandwallengebied door
en werd het achterliggende veengebied ten zuiden van de lijn Monster-Dordrecht
herschapen in een slikken- en schorrenlandschap met kreken. Hierdoor raakte dit
gebied rond het jaar 300 vrijwel geheel ontvolkt. Het geulen- en krekensysteem
ruimde daar het veen grotendeels op. Hierna volgde een nieuwe periode van
aanslibbing en werden de op- en aanwassen gaandeweg ingepolderd.
Boven de lijn Monster-Dordrecht werd het Hollandveen niet weggeslagen. Door
dit gebied liepen de grote rivieren, die ervoor zorgden dat er in de stroomgebieden
rivierklei op dit veen werd afgezet. Aan de zeezijde vormden zich tussen 1000 en
1200 hogere jonge duinen, waardoor de Oude Rijn dichtslibde en de andere rivieren
vervolgens meer water kregen. Met de St.-Elisabethvloed (1421) ging de Grote
Waard, die zowel het eiland van Dordrecht als de Biesbosch omvatte, ten onder.
Maas en Waal voerden hierna hun water af via de Biesbosch en het Hollands Diep.
Het Hollandveen werd vanaf de middeleeuwen uitgeveend. De hierdoor ontstane
plassengebieden heeft men later als droogmakerijen herwonnen. Meer landinwaarts
werd het daar gevormde veen niet zozeer uitgeveend, maar vooral ontgonnen. Dit
leidde tot ontwatering en daarmee tot inklinking van het veen, zodat ook deze gebieden
permanent met windmolens en later met (stoom)gemalen ontwaterd moesten worden.
Opstuwend rivierwater leidde in 1809 tot overstroming van de Alblasserwaard,
waarna men ingrepen in het riviersysteem doorvoerde (Nieuwe Maas 1865-'85 en
Bergse Maas 1883-1904). De Watersnoodramp van 1 februari 1953 maakte echter
duidelijk dat het grootste gevaar van de zee kwam. Grote delen van zuidelijk
Zuid-Holland overstroomden. Ternauwernood kon men het overstromen van de
laaggelegen polders van Midden-Holland voorkomen. Na deze ramp kregen zuidelijk
Zuid-Holland en Zeeland hun huidige vorm door het groots opgezette Deltaplan.
Met de bijna-rampen van 1993 en 1995 verschoof de aandacht weer stroomopwaarts
en kwam er ook een Deltaplan voor de grote rivieren.
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Vanouds maakte Zuid-Holland deel uit van het grotere Holland en deze provincie
was zo belangrijk dat in het spraakgebruik - en vooral in het buitenland - Holland en
Nederland synoniem lijken te zijn geworden. De provincie Holland kende zes grote
stemhebbende steden: Dordrecht, Leiden, Delft, Gouda, Amsterdam en Haarlem,
alsmede twaalf kleine stemhebbende steden, waaronder Rotterdam, Schiedam, Brielle,
Schoonhoven en Gorinchem. De Zeeuwse enclave Sommelsdijk op
Goeree-Overlakkee werd in 1805 bij Zuid-Holland gevoegd en in 1807 - bij de
verdeling van het land in tien departementen - splitste men Holland in Amstelland
en Maasland. Bestendiging hiervan volgde in 1840, waarna Maasland Zuid-Holland
ging heten. Het aan Noord-Brabant toebedeelde Land van Heusden en Altena bleef
daarbuiten. In recentere tijden zijn enkele gemeenten bij de provincie Utrecht
ondergebracht: Asperen (1986), Heuke-
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lum (1986), Oudewater (1989), Woerden (1989) en Vianen (2002).
Hieronder volgt een karakterisering van het cultuurlandschap dat in Zuid-Holland is
ontstaan door bodemgesteldheid en menselijk ingrijpen. Door de sterke graad van
urbanisatie in deze dichtstbevolkte provincie is het minder eenvoudig om het
Zuid-Hollandse landschap op grond van zijn fysisch-geografische gesteldheid in te
delen. De hier gehanteerde indeling in vier regio's is een samentrekking van de door
het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) gehanteerde indeling.
Van elke regio zullen de belangrijkste cultuurhistorische aspecten uiteen worden
gezet. Deze worden aangevuld met enkele thema's die voor de provincie als geheel
van belang zijn. Begonnen wordt met de regio Rijnland, bestaande uit de Rijn- en
Gouwestreek, Westelijk-Rijnland - inclusief de bollenstreek - en 's-Gravenhage. Hier
komt tevens de Zuid-Hollandse kasteelontwikkeling aan bod. Bij de behandeling
van de regio Delf- en Schieland, waarin ook het Westland, het Nieuwe
Waterweggebied en Rotterdam worden betrokken, is plaats ingeruimd voor de
provinciale infrastructuur en nijverheid. De derde regio, de Zuid-Hollandse Waarden
bestrijkt tevens de Noord- en Merwestreek en het Eiland van Dordrecht. Hier komen
ook voor de hele provincie de boerderijen en verdedigingswerken aan de orde. Ten
slotte worden de Zuid-Hollandse Eilanden - Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en
de Hoekse Waard - behandeld en komen de Deltawerken aan bod.

Rijnland
Het Rijnland is de grootste regio van de provincie en was oorspronkelijk een van de
tien Hollandse baljuwschappen. Hiertoe behoorden ook het zuidelijke deel van het
Kennemerland en het aansluitende duin- en strandwallengebied, dat nu als de
Bollenstreek bekendstaat. Het noordwestelijke deel, met centraal daarin de stad
Leiden, heet Westelijk Rijnland. Het oostelijke deel met Gouda is de Rijn- en
Gouwestreek. De oostelijke regiogrens is gelijk aan de provinciegrens, die wordt
gevormd door de Haarlemmermeerpolder overgaand in een uitgestrekt
veenweidegebied, waarin riviertjes als de Kromme Mijdrecht en de Meije deels tot
scheiding dienen. Als zuidgrens geldt grofweg de spoorlijn Gouda-Den Haag. De
oorspronkelijk eveneens tot deze regio behorende gemeenten Woerden en Oudewater
liggen sinds 1989 in de provincie Utrecht.

Oeverwallen en strandwallen
De Romeinen maakten in de 1ste eeuw na Chr. de Oude Rijn tot hun noordelijke
Rijksgrens. Achter de strandwallen aan de oostzijde liet de Romeinse veldheer
Corbulo in 47 na Chr. op de overgang met het veengebied een verbinding tussen de
Rijn en de Maas graven. Deze ‘Fossa Corbulonis’ werd later veranderd in de huidige
Vliet/Schie. Met het vertrek van de Romeinen in de 4de eeuw verdween ook de rest
van de bevolking. Nieuwe occupatie in de vroege middeleeuwen concentreerde zich
wederom op de oeverwallen langs de Rijn, zowel bij de monding (Valkenburg en
Rijnsburg), als ook stroomopwaarts (Koudekerk). Kort daarop volgde nieuwe
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bewoning op de strandwallen. Oegstgeest wordt al in de 8ste eeuw vermeld. Ter
verdediging van invallen van Noormannen kwam er eind 9de eeuw te Rijnsburg een
kleine ronde burg, waarin een kapel werd gesticht die in de 13de eeuw tot een
invloedrijk benedictinessenklooster uitgroeide. Rijnsburg werd in de loop van de
11de eeuw overvleugeld door het iets verder stroomopwaarts gelegen Leiden, dat
met de stichting van een grafelijk hof de belangrijkste stad van het Rijnland werd.
Door het dichtslibben van de Oude Rijn vanaf 860 vormde de Vliet/Schie voor de
Leidenaren een belangrijke verbinding naar het zuiden.
De hoger gelegen ruggen van de strandwallen werden gebruikt als bouwland. De
geest (‘geest’ of gaast betekent zandgrond) was in de dwarsrichting in stroken
verkaveld en om het bouwland lag een houtwal. De lage gebieden tussen de
strandwallen waren als grasland in gebruik (meent). Drie stroken strandwallen zijn
te onderscheiden. Het meest oostelijk ligt de oudste strandwal met Voorburg,
Leidschendam, Voorschoten, Oegstgeest, Sassenheim, Lisse en Hillegom. Westelijk
daarvan loopt een jongere strandwal met daarop Monster, Loosduinen, oud Den Haag
en Wassenaar en Voorhout. Het meest westelijk is de strandwal met
Noordwijk-Binnen en Noordwijkerhout. Zonder uitzondering ontwikkelden de dorpen
zich hier als lintnederzettingen met een bebouwingsconcentratie rondom de kerk.
Bij Voorschoten en Noordwijk-Binnen lopen twee straten parallel aan elkaar
(voorstraat en achterstraat).
De tussen 1000 en 1200 gevormde hogere jonge duinen waren ongeschikt voor
landbouw en vanaf de 14de eeuw werden hier konijnen voor de jacht uitgezet (voor
de huiden). Het strandwallengebied werd vanaf de middeleeuwen voor zandwinning
gebruikt. Commerciële afzandingen namen in de 17de en 18de eeuw toe, bijvoorbeeld
in opdracht van de Amsterdamse burgemeester Jan Six, die in 1722 het ambacht
Hillegom verwierf. Veel boerderijen op de strandwallen groeiden uit tot
buitenplaatsen. Het zuivere zoete water in de jonge duinen werd in de 19de
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Ter hoogte van Katwijk aan Zee mondt de Oude Rijn in de Noordzee uit. Aan de zuidzijde van de
Oude Rijn bouwden de Romeinen hun Limes als noordelijke Rijksgrens. Op de parallel aan de zee
gelegen strandwallen ontstonden al in de vroege middeleeuwen bewoningsconcentraties

eeuw gebruikt voor de waterwinning van de grote steden, zoals Den Haag (1875) en
Leiden (1879). Dit leidde tot verdroging van het duingebied, waarna Den Haag vanaf
1954 overging tot infiltratie met Lekwater dat daartoe dertig kilometer verderop te
Bergambacht werd ingelaten.

Veenontginningen
Grote delen van Holland achter de duinen waren in de vroege middeleeuwen bedekt
met een dik pakket veen (Hollandveen). De eerste ontginningen vonden vanaf de
10de eeuw plaats met de oeverwallen langs de Oude Rijn als ontginningsbasis, zoals
te Koudekerk aan de Rijn, Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Vanwege de toen
aanwezige bossen werd dit gebied ‘Holdland’ genoemd. Aan de ontgonnen wouden
herinneren plaatsnamen als Zoeterwoude, Hazerswoude en Rijnsaterwoude. Om het
veen te ontwateren werden op regelmatige afstand van elkaar evenwijdig lopende
sloten gegraven, waardoor langwerpige kavels ontstonden, meestal loodrecht op
natuurlijke waterlopen. Het resultaat was het ‘typisch Hollandse’ slagenlandschap,
dat goed te zien is bij Hazerswoude, waar vanaf de Oude Rijn werd ontgonnen en
na de ontginning landinwaarts het ontginningsdorp Hazerswoude-Dorp ontstond.
Ook bij Zoeterwoude-Rijndijk en Aarlanderveen zijn deze jongere bebouwingslinten
op enige afstand van de Rijn goed zichtbaar.
In 985 kreeg de graaf van Holland rechten in de veenwildernis en werden de
ontginningen systematischer aangepakt. Uitgegeven gronden werden door ontginners
‘gekocht’ en staan daarom bekend als cope-ontginningen. Haaks op de
ontginningsbasis ontstond een stelsel van evenwijdige sloten met een tussenruimte
van dertig roeden (ongeveer 115 meter). Deze kavelstroken waren tot de zogeheten
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achterkade vaak zes voorling (ongeveer 1250 meter) diep. Het boerenerf lag doorgaans
op de kop

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

47

Het veengebied bij Nieuwkoop werd in de 13de eeuw ontgonnen door middel van zogeheten
cope-ontginningen, door sloten gescheiden langgerekte stroken veen (rechterzijde). In de 18de-eeuw
werd dit gebied ten behoeve van de turfwinning verder uitgeveend en ontstonden grote plassen
(voorgrond). Begin 19de eeuw zijn enkele van die plassen weer drooggelegd (linkerzijde)

van de kavel aan de hoofdwetering. Zo ontstonden de boerderijlinten die zo
karakteristiek zijn voor cope-ontginningen. In de naamgeving van Boskoop en
Nieuwkoop zijn de cope-ontginningen nog herkenbaar. Een dergelijke ontginning is
ook goed te volgen vanaf de oeverwal van Oud-Bodegraven, vanwaaruit zich een
waaiervormig slagenpatroon heeft ontwikkeld met secundaire ontginningsassen in
de vorm van Oud-Reeuwijk en nog later Reeuwijk-Dorp.
In eerste instantie werden de ontgonnen gebieden voor akkerbouw gebruikt, maar
door de inklinking van het veen na ontwatering werd het land na verloop van tijd te
nat voor akkerbouw en moest het in weiland worden veranderd. In de 15de eeuw
was de graanbouw vrijwel geheel uit het veengebied verdwenen. De voortschrijdende
inklinking verhinderde ook een natuurlijke afwatering. Onder het motto ‘wie het
water deert, die het water keert’ werden waterschappen opgericht, waarvan het
waterschap Rijnland de oudste is (opgericht 1220). Voor de bemaling gebruikte men
windmolens. Later waren vaak meerdere aan een molengang geplaatste windmolens
noodzakelijk. In de 19de eeuw maakten deze molens plaats voor stoomgemalen,
waaronder te Gouda (1857) en Katwijk (1880).
Kloosters als het benedictinessenklooster te Rijnsburg speelden eveneens een rol
bij het in cultuur brengen van de wildernis. De tuinbouw in het Westland zou door
dit klooster zijn geïnitieerd, maar ook de teelt van siergewassen rondom Boskoop.
In de 13de eeuw bezat het klooster Rijnsburg een hofstede in Boskoop. Door het
gestaag opbrengen van de grond uit de sloten op de akkers kon men hier de inklinking
de baas blijven. De teelt geschiedde op zogeheten houtakkers, eilanden met
houtsingels en brede vaarten er omheen. Ook in Roelof-
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arendsveen vindt op deze wijze tuinbouw plaats, maar dan pas vanaf de 18de eeuw.
De Vrouw-Vennepolder bij Oud-Ade is een goed voorbeeld van een uit bosveen
voortgekomen, niet uitgeveende, polderontginning. Vanaf de 12de eeuw kwam er al
gebrek aan hout en ontstond de vraag naar gedroogd veen (turf) als brandstof. Het
onder invloed van de zee gevormde deel met mosveen leverde de beste turf en deze
werd vanaf de 14de eeuw gewonnen. Het werd niet alleen voor huisbrand gebruikt,
maar ook voor de nijverheid, zoals steenbakkerijen, bierbrouwerijen, ververijen en
de pijpbakkerijen rondom Gouda. Om aan de benodigde turf te komen, pakte men
de vervening steeds grootschaliger aan.
In de 15de eeuw werd de natte vervening of het slagturven geïntroduceerd, waarbij
bestaand weiland voor turfwinning werd gebruikt. Met een zogeheten baggerbeugel
baggerde men veen uit trek- of petgaten om het vervolgens te drogen te leggen op
de legakkers of ribben daartussenin. Veel cultuurland verdween hierdoor in de 17de
en 18de eeuw. De provinciale overheid zag dit met lede ogen aan, omdat de plassen
steeds groter werden, de legakkers door stormen wegspoelden en de hierdoor ontstane
grote watervlakten een gevaar voor de omgeving opleverden. Bij de Nieuwkoopse
plassen zijn in het oostelijke deel de legakkers nog goed zichtbaar; in het westelijke
deel en bij de Reeuwijkse plassen zijn ze grotendeels verdwenen. De rechthoekige
kavels herinneren nog aan de oorspronkelijke cope-ontginningen. Bij Sluipwijk is
de ontginningsas en bij Noorden en te Langeraar zijn de kerkpaden blijven staan.
In de 17de eeuw kreeg men voldoende kapitaal en kennis om de veenplassen droog
te malen. Tot de eerste droogmakerijen behoorden de Zoetermeerse Meerpolder
(1614) en de Lisserpoelpolder (1622). Om deze ondiepe natuurlijke plassen werd
eerst een ringvaart gegraven, waarna het droogmalen geschiedde met in een
molengang gegroepeerde molens. De aanwezigheid van afwateringskanalen van vóór
de vervening maakte een ringvaart voor droogmakerijen uit verveende polders
doorgaans overbodig. In deze polders werden de tijdens de vervening gespaarde
middeleeuwse dorpen omringd door een ringvaart (wetering). Deze hoger gelegen
dorpen kregen zo een eigen waterpeil om inklinking en verzakking van de bebouwing
te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn Nieuwveen, Hazerswoude-Dorp,
Zevenhuizen, Zoetermeer en Bleiswijk. In de 18de en de 19de eeuw heeft men op
deze wijze grote gebieden ten noorden van Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop
opnieuw ingepolderd, evenals grote gebieden tussen 's-Gravenhage, Gouda en
Rotterdam. Hierdoor veranderde het blauwe hart in het Groene Hart van Holland.
Het meest tot de verbeelding spreekt in dit verband de droogmaking van de
Zuidplaspolder ten westen van Gouda in 1836-'39, waarvoor dertig molens en twee
stoomgemalen nodig waren. Aan de zijde van de Hollandse IJssel werd wel een
ringvaart aangelegd. Het tussen IJssel en vaart gelegen dorp Moordrecht ligt
aanzienlijk hoger dan de uitbreidingswijken in de polder, die ruim zes meter onder
N.A.P. zijn gebouwd en daarmee tot de laagste delen van Holland behoren. In het
Rijnland liggen slechts twee steden, Leiden en Gouda, waarvan de laatstgenoemde
de centrale stad in het veenweidegebied is. In het veenweidegebied vormden zich
overwegend langgerekte ontginningsdorpen met nauwelijks enige komvorming, zoals
te Langeraar, Reeuwijk en Zevenhuizen. Een enkel dorp is ontstaan bij een kruising
van een landweg en een waterweg zoals Woubrugge, Driebruggen en Nieuwerbrug.
Voorbeelden van aan de rivieren op oeverwallen gelegen dorpen zijn langs de Oude
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Rijn Zwammerdam, Bodegraven en Leiderdorp, en Moordrecht langs de Hollandse
IJssel.

Kastelen en buitenplaatsen
Tot de oudste versterkingen van na de Romeinen behoren de ringwalburchten die
vanaf het einde van de 9de eeuw langs de kust werden aangelegd tegen invallen van
de Noormannen. Van deze grote ronde wallen met aanzienlijke doorsnede liggen de
best bewaarde in Zeeland (Oost-Souburg, Burgh). Dat neemt niet weg dat te
Zuid-Holland ook Naaldwijk en Rijnsburg een dergelijke

Op een strategische plek verrees rond 1200 eeuw het kasteel Teylingen met een cirkelvormige ringmuur,
waarin een halve eeuw later een woontoren werd gebouwd. Omdat het korte tijd de residentie van
Jacoba van Beieren is geweest, werd de ruïne al in 1803 tot rijksmonument verklaard (1993)
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Veel van de in de 17de eeuw op de strandwallen aangelegde buitenplaatsen zijn eind 19de of begin
20ste eeuw verkaveld ten behoeve van villawijken, zoals hier te Wassenaar

structuur in een kleine variant hebben gehad. In de 11de eeuw ontstonden er grafelijke
hoven in 's-Gravenhage, Delft, Leiden en Dordrecht. Belangrijke leenmannen van
de graaf bouwden vanaf de 11de eeuw mottekastelen op een door een natte of droge
gracht omgeven kunstmatige heuvel. Daarvan zijn er in Zuid-Holland ruim twintig
geweest. Tot de grote mottekastelen behoren de burcht van Oostvoorne (tweede helft
12de eeuw) en de Leidse Burcht (begin 13de eeuw), beide met ringmuren. Daarnaast
verrezen er kleine mottekastelen met een vierkante stenen toren (donjon) op de heuvel,
zoals het op een donk gebouwde Huis ten Berghe te Hillegersberg (eerste helft 13de
eeuw). Te Teylingen bij Sassenheim werd omstreeks 1200 een ronde motte gebouwd,
waarin een halve eeuw later een vierkante woontoren verrees. Vanaf 1275 bouwde
de hogere adel vierkante kastelen met hoektorens. Van het op die wijze opgezette
Huis Merwede bij Dordrecht resteert nog één 14de-eeuwse hoektoren. De lagere adel
bouwde de woontorens niet meer op een heuvel maar op een omgracht eiland. De
donjon met hoektorens van kasteel Ravesteyn te Heenvliet (midden 13de eeuw) is
hier een voorbeeld van, evenals Huis Dever bij Lisse (rond 1375). In de Hoekse en
Kabeljauwse twisten werden veel kastelen verwoest, zoals Huis te Riviere (1351)
en Huis ten Berghe (1426). Het gecentraliseerde bestuur van de Bourgondiërs vanaf
1433 beperkte deze adelsoorlog en door het gebruik van buskruit (tweede helft 15de
eeuw) verloren de versterkte
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huizen hun strategisch belang. Dat nam niet weg dat edelen doorgingen met het
bouwen van omgrachte huizen met statusverhogende elementen als arkeltorens en
weermuren.
Vanaf de 16de eeuw waren het in toenemende mate rijke stedelingen die op het
land buitenplaatsen of landgoederen stichtten. In het laatste geval zorgden de
bijbehorende boerderijen ervoor dat het geheel als zelfstandige agrarische eenheid
kon functioneren. Een vroeg voorbeeld van een buitenplaats is Schelluinen bij
Gorinchem (circa 1545). Duivenvoorde bij Voorschoten is het beste voorbeeld van
de verbouwing in de 17de eeuw van een middeleeuws adellijk kasteel (1631) tot een
landhuis als kern van een uitgestrekt landgoed. Kleine buitenplaatsen ontstonden
vaak als herenkamer bij een boerderij, zoals op de Sarijnenhoeve bij Vlaardingen
(1644). Een goed voorbeeld van een buitenplaats met diverse bijgebouwen is Huis
ten Donk te Slikkerveer (1746), met onder meer een ‘Romeinse’ folly.
Met de Franse tijd en het afschaffen van de heerlijke rechten verdwenen veel
kastelen, landhuizen en buitenplaatsen. Het kasteel Keenenburg te Schipluiden werd
al in 1798 gesloopt. De buitenplaatsen Rhijngeest en Endegeest gingen na 1896 deel
uitmaken van een psychiatrische inrichting. Veel andere buitenplaatsen - vooral in
Den Haag en Rijswijk - werden door projectontwikkelaars verkaveld tot villawijken.
Slechts op het koninklijke terrein van de Horsten verrees in 1863 een geheel nieuw
jachtslot (Ter Horst te Voorschoten). Een uitzondering vormen ook de moderne, door
Rotterdamse havenbaronnen gestichte, buitenplaatsen in de omgeving van Oostvoorne
zoals Olaertsduyn (1910), 't Reigersnest (1918) en Strypemonde (circa 1920).

Aan het eind van de 19de eeuw ontstonden bloembollenkwekerijen op de kalkrijke geestgronden die
het resultaat waren van het afgraven van de strandwallen. De in 1925 gebouwde bollenschuur
Hoofdstraat 77-79 te Sassenheim behoort tot de grootste voorbeelden

Bollenstreek
In 1554 kreeg de Oostenrijkse hofbotanicus Carolus Clusius een tulpenbol uit Turkije
in zijn bezit. Enkele jaren later ging hij in Leiden doceren en ontdekte hij dat de
bollen het goed deden op de kalkrijke bodem van de afgegraven strandwallen. De
vanaf toen ontwikkelde bloembollenteelt beleefde met de ‘tulpomanie’ in 1637 haar
voorlopige hoogtepunt. Kort daarop stortte de handel in actiën op bollen van gebroken
tulpen (gevlamde en gestreepte cultuurvarianten) volledig in, om in 1722-'26 nog
gevolgd te worden door een vergelijkbare windhandel in hyacintenbollen.
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De grootschalige bollenteelt dateert uit de 18de eeuw, toen men ontdekte hoe men
de bloemen vroeg in het voorjaar, nog vóór de eigen bloeitijd, in bloei kon trekken.
Aanvankelijk concentreerde de bollenteelt zich rond Haarlem. In 1860 werd daar de
Algemene Vereniging voor de Bloembollencultuur opgericht. Gaandeweg breidde
de teelt zich naar het zuiden uit tot aan de lijn Katwijk-Leiden. Op de geestgronden
van Hillegom en Lisse verrezen eerst houten bollenschuren (bij Hillegom bleef er
een uit circa 1905 bewaard) en later vooral bakstenen bollenschuren, eerst met
mansardedak en vanaf 1905 met plat dak. Met de stichting van de Rijks Middelbare
Tuinbouwschool in 1910 werd Lisse het kleurrijke centrum van de bollenstreek.
Naast deze school begon E. van Slogteren in 1920 een laboratorium voor onderzoek
naar bollenziekten, als ‘uithof’ van de Landbouwhogeschool te Wageningen en
betaald uit een door bollentelers opgezet fonds. Het in 1949 te Lisse geopende
tentoonstellingsterrein ‘De Keukenhof’ is een van Nederlands grootste toeristische
trekpleisters.
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Delf- en Schieland
De regio Delf- en Schieland was oorspronkelijk een van de tien Hollandse
baljuwschappen. Het onder Den Haag gelegen westelijke deel ontwikkelde zich vanaf
het einde van de 19de eeuw tot het uitgestrekte glastuinbouwcentrum dat we kennen
als het Westland. Het minst dicht bebouwde noordelijke en oostelijke deel, met daarin
Delft en de Hollandse IJssel (oostgrens), heeft ten dele nog zijn agrarische karakter
behouden. De zuidrand, met daarin de steden Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam,
ontwikkelde zich tot een aaneengesloten stedelijke band met als zuidgrens het
Hartelkanaal (Brielse Meer) en de Oude Maas.

Ontginning en bedijking
Door het veengebied van Delf- en Schieland liepen diverse veenstroompjes, zoals
de Gaag en de Rotte, die als ontginningsbasis dienden. Zo ontstonden vanaf de
Rotteoevers (rode betekent ontginning) langgerekte cope-achtige ontginningen, die
uiteindelijk leidden tot op enige afstand parallel aan de Rotte gelegen langerekte
bebouwingslinten als Zevenhuizen, Bergschenhoek en Bleiswijk. Het gebied met
mosveen ten oosten van de lijn Rotterdam-Den Haag werd vervolgens vanaf de 15de
eeuw uitgeveend. Vervening bleef achterwege in het westelijk van deze lijn gelegen
dunnere veengebied. Dat werd ontgonnen vanuit de gekanaliseerde veenstroom de
Gaag en de gegraven Vlaardingervaart van Schipluiden naar Vlaardingen. Ter
afwatering werden in de 14de eeuw tussen de Vlaardingervaart en de dijk langs de
Maas drie vlieten gegraven (Noordvliet, Middelvliet en Boonervliet). De Vlietlanden
die zich daartussen aan de oostzijde bevinden, zijn nooit ontgonnen en vormen een
opmerkelijk restant van het natte veengebied van voor de ontginningen.
Ten noordwesten van de Gaag, maar ook aan de randen van de Maasmonding was
de invloed van de zee sterker merkbaar in de vorm van vloedkreken, zoals de Gantel
en de Liora (Lee). Deze slibden gaandeweg dicht met klei en zand en op het
tussenliggende veengebied werd een dunne laag jonge zeeklei afgezet. Door het
inklinken van dat veen ontstond hier een inversielandschap met hogere kreekruggen
(Monster, De Lier).
Opstuwend water in de Maasmonding zorgde voor overstromingen, zoals die van
1164, waardoor Vlaardingen in zijn ontluikende bloei werd geknakt. De ‘Fossa
Corbulonis’, die van Leiden naar de Maasmonding liep, volgde oorspronkelijk de
lijn Voorburg-Rijswijk-Wateringen maar werd na 1164 bij Rijswijk zuidwaarts
afgebogen om als de Schie via Delft bij Overschie in de Maas uit te komen. Vanwege
de aanleg van de doorgaande Maasdijk legde men rond 1245 zuidelijker een nieuwe
dam aan met uitwateringssluis en overtoom (Schiedam). Deze bevoordeelde positie
van Schiedam werd door Delft en Rotterdam bestreden, waarna beide steden bij
Overschie een eigen Schie mochten aftakken; de Rotterdamse Schie (1345) en de
Delfshavense Schie (1389). De drie Schiemondingen hadden schutsluizen die tevens
als uitwateringssluis dienden. Voor de verdere ontwatering van Delfen Schieland
zorgden de Noordvliet, de Middelvliet en de Boonervliet, die alle bij Maassluis in
de Maas uitkwamen. De twee eerstgenoemde (in Maassluis Noordvliet en Zuidvliet
genoemd) hadden elk een eigen spuisluis (de Monsterse en de Wateringse sluis).
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Voorburg, Naaldwijk en Maasland betaalden de sluis in de Boonervliet; Rijswijk en
Schipluiden leverden een bijdrage aan het onderhoud van de sluis in de
Vlaardingervaart.
De door vervening ontstane veenplassen in het oostelijke gebied werden vanaf de
17de eeuw drooggelegd, te beginnen met de Wilde Venen bij Moerkapelle (1646-'55),
gevolgd door de Tweemanspolder (1734) en de Eendragtspolder (1753) rond
Zevenhuizen, de Noordpolder in Delfland (1774-'77) en de Prins Alexanderpolder
(1874). Op de Kralingse Plas en de Bergse Plassen na werden uiteindelijk alle
veenplassen in Delf- en Schieland weer drooggemaakt.
In de Maasmonding vormden zich zandplaten ('s-Gravenzande); een proces dat
na de Sint-Elisabethvloed (1421) werd versterkt en leidde tot de inpoldering van de
Oranjepolder (1644) en de vorming van de Ruigeplaat (18de eeuw) vóór de haven
van Delfshaven. Te Rotterdam werden buitendijks havens aangelegd en gorzen
ingedijkt (Muizenpolder 1702). Met het ontstaan van het eiland Rozenburg (midden
16de eeuw; vergroot 1727-'28) kreeg de Nieuwe Maas twee takken: in het noorden
het Maassluisse Diep of het Scheur en in het zuiden de Botlek en de Brielse Maas.
In de loop van de 18de eeuw was de Maasmonding feitelijk ongeschikt geworden
voor de zeevaart. Ter verbetering van de toegang naar Rotterdam voor zeeschepen
groef men in 1827-'31 het in de Botlek uitkomende Kanaal door Voorne, maar dit
bood uiteindelijk weinig soelaas. Een plan van P. Caland uit 1857 om de duinen bij
Hoek van Holland te doorgraven bleek de oplossing. De noordelijke tak van de
Nieuwe Maas werd bij Het Scheur ter hoogte van Vlaardingen in een rechte lijn
verlengd tot dóór de duinen bij Hoek van Holland, waar men in 1863 met de aanleg
van twee havendammen was begonnen. Verzanding maakte het in eerste instantie
niet tot een groot succes. Na normalisatie (met stenen dammen) en het uitbaggeren
van de vaargeul was de Nieuwe Waterweg vanaf 1885 geschikt voor stoomschepen
met flinke diepgang. Door verder regelmatig uitdiepen en aanpassen van deze vaarweg
kon Rotterdam uitgroeien tot 's werelds grootste zeehaven.
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Een plan van P. Caland uit 1857 om de duinen bij Hoek van Holland door te graven leidde tot de
aanleg van de Nieuwe Waterweg. Daarlangs werd in de loop van de 20ste eeuw een aantal havens
gegraven

Nederzettingen
In de 10de eeuw ontstonden de eerste nederzettingen ten noorden van de
Maasmonding. Door de overstromingsramp van 1164 verloor Vlaardingen aan belang
ten koste van het verder landinwaarts gelegen Delft, dat tot de belangrijkste stad van
de regio uitgroeide. Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam behoorden in de
middeleeuwen tot de kleinere stemhebbende steden van Holland. Aan 's-Gravenzande
werd in 1246 stadsrechten verleend, maar tot een stedelijke ontwikkeling kwam het
niet. Maassluis ontwikkelde zich daarentegen tot een dorp met stedelijke structuur,
maar kreeg pas in 1811 stadsrechten. Delfshaven, vanouds door Delft bestuurd, kreeg
in 1825 stadsrechten, maar werd vervolgens geheel door Rotterdam opgeslokt.
De moutwijnbranderijen van Schiedam en Delft hadden

Het kerkringdorp Maasland ligt op een lichte verhoging in een bocht van de Gaag
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In het gebied tussen 's-Gravenhage en de Nieuwe Waterweg ontwikkelde zich in de loop van de 20ste
eeuw een aaneengesloten kassencomplex (het Westland). Deze ‘glazen stad’ is hier zichtbaar richting
Noordzee vanaf de moderne bloemenveiling tussen Naaldwijk en Honselersdijk

invloed op het directe agrarische achterland. Bij het destilleren van graan ontstond
spoeling als restproduct en dat werd in de omgeving als veevoer benut voor het
vetmesten van vee, vooral varkens. Met de komst van de melassealcohol uit
suikerbieten (1884) verdween dit restproduct en gingen de boeren op melkveehouderij
over.
Op de zuidelijke uitlopers van de strandwallen ontstonden dorpen als Monster,
Wateringen, Naaldwijk en Rijswijk. Op Wateringen na ontwikkelden de genoemde
dorpen zich tot kerkringdorpen - ook ringdorpen genoemd. Ze zijn ontstaan rond een
kerk met een vaak iets hoger kerk met kerkhof en hebben een min of meer regelmatige
cirkelvormige (hoofd)straat. Ridderkerk is het enige kerkringdorp waar tevens een
kerkgracht aanwezig is. Ook Maasland ontwikkelde zich tot een kerkringdorp, waarbij
de aan één zijde om de kerk lopende Gaag als een onvolledige kerkgracht gezien kan
worden. Een verhoogd gelegen kerkhof heeft ook Hillegersberg, dat op een donk
gesticht is. Schipluiden en De Lier zijn beide op een kreekrug ontstaan. De meer
oostelijk gelegen dorpen zijn alle veenontginningsdorpen, zoals Nootdorp, Bleiswijk
en Zevenhuizen. In het zuiden liggen de dijkdorpen Rozenburg en Pernis en ook in
IJsselmonde ontstonden overwegend dijkdorpen (Zwijndrecht, Poortugaal, Rhoon,
Barendrecht), met als uitzondering het genoemde kerkringdorp Ridderkerk. Door de
verregaande urbanisatie is de oorspronkelijke dorpsstructuur van Ridderkerk en de
andere dorpen op dit eiland - zoals Hoogvliet - nog slechts met moeite te herkennen.

Westland
Achter de jonge duinen in het gebied ten zuiden van Den Haag was door de zee op
de strandwallen een dunne bovenlaag van zeeklei afgezet (het Westlanddek). Hier
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ontstond een tuinbouwgebied door grondverbetering met behulp van met slootbagger
vermengd kalkrijk zand
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van de binnenduinen - waarvoor het gebied bij Heenweg werd afgezand - alsmede
door toenemend gebruik van mest afkomstig van de bij Schiedam en Delft gelegen,
met spoeling gevoede, varkens- en rundermesterijen. In eerste instantie legde men
zich toe op de productie van vroege aardappels, uien en asperges, waarvan veel naar
Engeland werd uitgevoerd. Na 1880 liep de uitvoer van aardappelen dramatisch terug
en zocht men naar vervangende teelten. Dit werd deels gevonden in de
bloembollenteelt (later vervangen door de kweek van snijbloemen). Vanaf 1800
experimenteerde men ook met teelt achter glas. In eerste instantie ging het om muren
waartegen een glasplaat werd gezet, bijvoorbeeld voor de abrikozenteelt. Ook de
druiventeelt, die al in 1647 te Poeldijk was geïntroduceerd, profiteerde hiervan. Na
1885 kwamen er kassen, waarbij men tegen de muur een glazen kas in de vorm van
een lessenaar bouwde. Wanneer een deel van dit glas boven de muur uitsteekt, spreekt
men van een kopkas.
Komkommers, sla en tomaten werden vanaf het midden van de 19de eeuw in platte
bakken gekweekt met een glazen afdekking (platglas). De grote doorbraak kwam
vanaf 1897 met de introductie van verwarmde kassen. In eerste instantie gebruikte
men daartoe de uit twee ruggelings geplaatste lessenaarskassen ontstane A-kas, maar
om meer ruimte te krijgen werd dit kastype later verhoogd tot de zogeheten kniekas.
Vooral tafeldruiven waren in de eerste helft van de 20ste eeuw een geliefd product.
Door het glas nog iets hoger te plaatsen, ontstonden vanaf 1925 manshoge doorgaande
kassen waarin komkommer en tomaat werden geteeld.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden deze manshoge kassen zich tot
zogeheten warenhuizen met een ijzeren onderbouw en een in aluminium gevat glasdek.
Voor de verwarming werd eerst met olie en later met aardgas gestookt. Paprika's,
aubergines en snijbloemen werden de belangrijkste teelten in de Glazen Stad, die
ligt in een vrijwel aaneengesloten gebied tussen Loosduinen, Den Hoorn, De Lier,
de Nieuwe Waterweg en de Noordzee. Ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering
zijn vrijwel alle oude kassen door nieuwe vervangen en ook de druiventeelt is
praktisch verdwenen; in Poeldijk en Monster staan nog enkele oude druivenkassen.
Door stadsuitbreiding gingen delen van de Glazen Stad verloren, waarna men ter
compensatie modernere kassengebieden stichtte, zoals Madestein te Loosduinen
(1970) en het nieuwste kassengebied ten zuiden van De Lier. Te Poeldijk resteert
nog een fraai veilinggebouw (1929); de handel is echter verplaatst naar enorme
veilinghallen bij Poeldijk, Honselersdijk en De Lier.

Infrastructuur
Na de Romeinse tijd bleven de rivieren de Maas, Waal en Lek belangrijke
transportwegen, aangevuld met de tot Vliet/Schie getransformeerde ‘Fossa
Corbulonis’. De Oude Rijn zelf was na 860 verzand en de pogingen vanaf 1571 om
deze te heropenen mislukten. In dit rivierengebied had Dordrecht een centrale rol
als stapelplaats. Vanaf die stad vormden de Noord en de Hollandse IJssel een
noord-zuid verbinding, vanwaar men bij Gouda de Gouwe opvoer en via het Aarkanaal
en de Haarlemmermeer uiteindelijk Amsterdam kon bereiken. Deze en andere
verbindingen werden in de 17de eeuw verbeterd en aangepast voor trekschuiten
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(Leiden-Haarlem 1657), waardoor de grote Hollandse steden onderling goed
bereikbaar werden. Verdere verbeteringen volgden begin 19de eeuw door de
kanalisatie van het Aarkanaal (1824-'25) en het Zederikkanaal (1824-'25), dat liep
van Gorinchem naar Vianen met aansluiting op de Vaartse Rijn naar Utrecht. De te
Delfshaven in de Nieuwe Waterweg uitkomende Vliet/Schie werd in 1888-'91
verbeterd en vervolgens Rijn-Schiekanaal genoemd. Het Zederikkanaal werd in
1885-'93 veranderd in het Merwedekanaal. Het blijvende belang van de
Zuid-Hollandse waterwegen blijkt wel uit de aanleg van de Parksluizen in het
Rijn-Schiekanaal te Rotterdam (1929-'33) en de Julianasluis in de Gouwe te Gouda
(1936).
De oudste landwegen liepen over strandwallen (Hillegom-'s-Gravenzande),
rivieroevers (Leiden-Bodegraven) en dijken. De dijkweg van Den Haag naar
Rotterdam langs de oostoever van de Delftse Schie maakte deel uit van de straatweg
van Amsterdam naar Antwerpen, met veerverbindingen bij Rotterdam, Dordrecht
en de Moerdijk. Samen met de wegen Vianen-Gorinchem-Breda en Breda-Dordrecht
ging deze weg in 1821 tot de ‘wegen der eerste klasse’ behoren. Dit gold ook voor
de weg Utrecht-Leiden via Bodegraven en Alphen langs de oevers van de Hollandse
IJssel. Tot de provinciale wegen behoorden de verbinding van Rotterdam over Gouda
en Oudewater naar Utrecht, van Brielle via Nieuw-Beijerland naar Dordrecht, en eveneens met de nodig veerverbindingen - de weg van Maassluis via Brielle,
Hellevoetsluis en Dirksland naar Zierikzee. Met het Rijkswegenplan (1927) werd
gestreefd naar een nationaal plan van doorgaande wegverbindingen met de nodige
bruggen. Daartoe behoorden de in 1928 aangelegde rijkswegen Rijswijk-Rotterdam
(nu deel A13), Gouda-Zoetermeer (nu deel A12) en de weg van Utrecht via Vianen
en Gorinchem naar Breda (nu A27). Belangrijk was de in 1936 parallel aan de
bestaande spoorbrug gelegde Moerdijkbrug. Desondanks kent Zuid-Holland nog
opvallend veel veerdiensten, zoals de nog functionerende overzetveren
Moordrecht-Gouderak, Schoonhoven-Nieuwpoort
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Van de Oude Willemsbrug over de Maas bij Rotterdam - tot 1993 een belangrijke schakel in de
spoorwegverbinding Rotterdam-Antwerpen - resteert De Hef; een in vakwerk uitgevoerde ijzeren
hefbrug uit 1925-'27 ten behoeve van het scheepvaartverkeer op de Maas

en Krimpen aan de Lek-Kinderdijk. Omgekeerd bestaat er te Nieuwerbrug nog steeds
een tolbrug met brugwachtershuisje (1913-'14) over de Oude Rijn. Nadat in 1839 in
opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de spoorverbinding
Amsterdam-Haarlem gereed was gekomen, volgde al snel een zuidwaartse verlenging
richting Leiden (1843) en Rotterdam Delftse Poort (1847). De Nederlandse
Rhijnspoorwegmaatschappij exploiteerde vanaf 1855 de lijn
Utrecht-Gouda-Rotterdam. Uit het zuiden werd met de bouw van de Moerdijkbruggen
(1868-'71) de spoorlijn van de Staatsspoorwegen vanaf Antwerpen doorgetrokken
tot Dordrecht en vandaar tot Rotterdam Mallegat (1872), om via de Maasbruggen
uiteindelijk Rotterdam Delftse Poort te bereiken (1877). De spoorlijn Gouda-Den
Haag kwam in 1870 in gebruik en die van Woerden naar Leiden in 1878. Andere
belangrijke baanvakken zijn Dordrecht-Geldermalsen (1882-'85), Schiedam-Hoek
van Holland (1891-'93) en de in 1908 geopende Hofpleinlijn van Den Haag naar
Rotterdam Hofplein en ten slotte het baanvak van Alphen aan den Rijn naar Gouda
(1934). Naast deze nog bestaande lijnen bestonden er diverse lokaalspoorwegen,
waaronder in het Westland de lijn 's-Gravenhage-Loosduinen-Naaldwijk (1882 tot
1965) en - ten noorden van de Oude Rijn - de lijnen Hoofddorp-Leiden (1912 tot
1936), Uithoorn-Alphen aan den Rijn (1915 tot 1936) en Gouda-Schoonhoven (1914
tot 1942).
Het zuiden van de provincie werd bediend door trams van de Rotterdamse Tramweg
Maatschappij, die vanaf 1898 een Eilandennet ging exploiteren. Dat jaar kwam de
lijn via Barendrecht naar Zuid-Beijerland gereed. Vanaf het in 1904 geopende
tramstation Rotterdam-Rosestraat liepen lijnen naar Goudswaard (1903) en Strijen
(1904), maar ook naar Oostvoorne (1906) en Hellevoetsluis veerhaven (1905). Vanuit
die veerhaven bestond er aansluiting op de veerhaven van Middelharnis met lijnen
naar Ouddorp (1909) en Ooltgensplaat (1909). Het tramvervoer op
Goeree-Overvlakkee en in de Hoekse Waard werd in 1956-'57 gestaakt, dat op
Voorne-Putten in 1965. De hoofdlijn naar Voorne-Putten werd overgenomen door
een busdienst over de in 1933 parallel aan de tramlijn aangelegde Groene Kruisweg.
De in 1968 geopende Rotterdamse metro liep eerst naar Hoogvliet (1974) en werd
later naar Spijkenisse (1985) doorgetrokken.

Nijverheid
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Tot in de 19de eeuw concentreerden de handel en nijverheid zich vooral in de steden.
Leiden, lange tijd de volkrijkste stad van de provincie, was vanaf de 17de eeuw
tevens de belangrijkste textielstad. In de 19de eeuw specialiseerde men zich op de
productie van wollen dekens, waarvan nog enige gebouwen resteren. Ook andere
steden lieten zich niet onbetuigd. Zo was Delft de ‘Wapenkamer van Holland’, was
Gouda bekend om zijn pijpen en Schoonhoven om zijn zilverwerk. Schiedam heeft
nog steeds een bloeiende jeneverindustrie. De visserij was in Zuid-Holland vanouds
een belangrijke bedrijfstak; de grootste vissersvloten lagen te Katwijk, Scheveningen,
Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Met opening van de haven van Scheveningen
(1904) ging men daar over van de platvisvangst op de haringvisserij. In de steden

Het verbouwen van suikerbieten vanaf het einde van de 19de eeuw leidde tot de bouw van diverse
suikerfabrieken, vooral op de eilanden. Daarvan is de in 1912 gestichte ‘peesuikerfabriek’ te
Puttershoek nog in gebruik (1997)

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

56

Voor het opslaan van de in de veenweidegebieden geproduceerde kazen bouwde men diverse
kaaspakhuizen, zoals dit relatief bescheiden kaaspakhuis annex woonhuis te Bodegraven uit circa
1925

langs de Nieuwe Waterweg verliep de haringvisserij na 1914, alleen Vlaardingen
handhaafde zich tot kort na de Tweede Wereldoorlog. Ook in de binnenwateren werd
gevist, met centra voor rivierzalmvisserij te Boven-Hardinxveld en Ammerstol.
Scheepvaart en visserij zorgden voor vraag naar touw en zeildoek. In de Hoekse
Waard en op Voorne-Putten werd vlas verbouwd dat in zeilmakerijen, zoals te
Zwartewaal en Vlaardingen, tot zeildoek werd verwerkt. Op kleine, zwaar bemeste,
akkers in de Waarden verbouwde men vanaf de 16de eeuw hennep, dat in lijnbanen
tot touw werd verwerkt. Alleen in Vlaardingen resteert nog een lijnbaan, gesticht in
1611. Hennep stond ook aan de basis van de productie van de Koninklijke Verenigde
Tapijtfabrieken te Moordrecht (1924), waarvan de watertoren nog resteert. Vlas werd
na 1910 verwerkt volgens het proces van warmwaterroten. Dergelijke vlasroterijen
zijn nog te vinden te Rijsoord (1914), Strijen en Mookhoek (beide circa 1930).
De vruchtbare zeeklei in zuidelijk Zuid-Holland was bij uitstek geschikt voor het
verbouwen van exportgewassen. In eerste instantie betrof het vooral graan en
nijverheidsgewassen, zoals de meekrap voor de productie van rode kleurstof. Geen
van de hiertoe gebruikte meestoven is behouden. Voor een deel ging men eind 19de
eeuw over op de verbouw en verwerking van cichorei. Een dergelijke
‘peekoffiefabriek’ resteert te Ouddorp (1902). Een ander product ter vervanging van
de meekrap was de suikerbiet, voor de verwerking waarvan beetwortelsuikerfabrieken
verrezen in Nieuw-Beijerland, Dordrecht en Puttershoek. Alleen de ‘peesuikerfabriek’
te Puttershoek (1912) werkt nog.
Vanaf het midden van de 19de eeuw werd graan verwerkt in meelfabrieken. De
van overzee geïmporteerde granen verwerkte men in Rotterdam (De Maas 1908;
Meneba 1913), maar ook te Vlaardingen (De Maas 1874) en Leiden (De Sleutels
1896). Te Bodegraven staat de olieslagerij Phoenix (circa 1915) en in Delft en
Rotterdam produceerde men olie (Calvé) en margarine (Blue Band). Graan was
tevens de grondstof voor bierbrouwerijen, waarvan er enkele behouden zijn te Delft
(1893) en Rotterdam (1923). Daarnaast was het de grondstof voor de branderijen,
waarvan vooral in Schiedam, Delft en Delfshaven gebouwen resteren. De opkomst
van de van suikerbieten gemaakte melasse-alcohol (1884) zorgde voor een recessie,
waarna slechts enkele grote fabrieken overbleven. In Delft werd de melasse vanaf
1898 tot gist en spiritus verwerkt.
De uitgestrekte Zuid-Hollandse weidegronden leverden veel zuivelproducten.
Vooral in het gebied rondom Leiden was de boterproductie maatgevend. De stad
kreeg daartoe zowel een waag en boterhal (1657-'59) als een rijkszuivelstation (1901).
Uit de afgeroomde melk bereidde men als restproduct magere kaas, waarvan de
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Leidse komijnenkaas beter werd geacht dan de Delflandse variant. In het noordwesten
en in de Waarden produceerde men op de boerderijen zoetemelkse (volvette) kaas.
Van de ondermelk als restproduct maakte men de beperkt houdbare weiboter, maar
verder gebruikte men het vooral - net als spoeling - voor de varkensteelt. In 1906
werd ter controle van het vetgehalte een kaascontrolestation te Gouda opgericht.
Kaaspakhuizen zijn behouden te Alphen (circa 1895), Leiderdorp (1902), Gouda en
te Bodegraven. Uit 1897 dateert een melkfabriek voor gecondenseerde melk te
Vlaardingen. In 1896 stichtte men te Zoetermeer de zuivelfabriek Nutricia. De
kaasfabriek Nutricia te Stolwijk kwam rond 1920 tot stand.
De Goudse kaas is wereldberoemd en het is opvallend hoeveel producten er naar
deze stad zijn genoemd. Ook Goudse pijpen en Goudse stroopwafels zijn een begrip.
Bovendien werd in 1853 te Gouda de kaarsenfabriek ‘La Fabrique Chevreul’ gesticht,
genoemd naar de Franse chemicus M.E. Chevreul die in 1815 een manier had ontdekt
om van dierlijke vetten vaste vetzuren te maken; deze werden gebruikt voor de
productie van zogeheten stearinekaarsen. De aan de Mallegatsluis (1858) gevestigde
fabriek was in 1910 op haar hoogtepunt en fuseerde in 1929 met de Schiedamse
kaarsenfabriek Apollo.
Ook Gouds plateel geniet een zekere faam (de fabriek uit 1913 resteert nog), maar
moet die bekendheid delen met andere Zuid-Hollandse centra van aardewerkproductie,
zoals Schoonhoven, Den Haag (fabriek Rozenburg) en vooral Delft. In 1876 werd
door J. Thooft het aloude en
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wereldberoemde Delftse aardewerk nieuw leven ingeblazen in zijn fabriek ‘De
Porceleyne Fles’.
De klei langs de Oude Rijn en de bovenloop van de Hollandse IJssel was geschikt
voor de productie van bakstenen en te Alphen en Oegstgeest ook voor pannen. Van
de 33 in 1874 nog werkende steenfabrieken langs de Hollandse IJssel, waar kleine
gele bakstenen werden geproduceerd, resteert er geen enkele. Van de fabrieken langs
de Oude Rijn, waar men grotere en rode baksteen produceerde, is de kleiwarenfabriek
‘Nieuw-Werklust’ te Hazerswoude-Rijndijk (circa 1860) behouden. Voor het bakken
benutte men de in de omgeving gewonnen turf, die tevens als brandstof diende voor
de kalkovens in Alphen aan den Rijn en voor de verderop gelegen glasfabrieken van
Vlaardingen, Schiedam, Zwijndrecht en natuurlijk Leerdam. Deze laatstgenoemde
stad was een soevereine bezitting van het huis van Oranje en vanwege de
belastingvrijdom kon hier in 1765 een glasblazerij ontstaan. Naast de brandstof
moesten ook alle grondstoffen voor glas (zand, kalk, soda) en kristal (zilverzand en
potas) van elders aangevoerd worden.
De Zuid-Hollandse traditie in geschutgieten resulteerde in opvallend veel
ijzergieterijen. Naast de beide Haagse ijzergieterijen ‘De Prins van Oranje’ (1840)
en L.I. Enthoven & Co. (1848) waren dit ook de firma D.A. Schretlen & Co. te Leiden
(1834) en de in 1843 als kopergieterij opgerichte gieterij Penn & Bauduin te
Dordrecht. De in 1844 als zinkfabriek gestichte firma F.W. Braat te Delft ging vanaf
1917 over op het fabriceren van stalen ramen. Vanaf 1922 deed de in 1881 opgerichte
firma De Vries Robbé te Gorinchem dit ook.
Andere zware industrie was geconcentreerd langs de rivieren, waar vooral langs
de Noord, Beneden Merwede, Lek en Nieuwe Maas vanouds veel scheepsbouw
plaatsvond. Zo werd in 1854 in Krimpen aan de Lek de scheepsbouwfirma J. & K.
Smit gesticht. De Rotterdamse Droogdok Maatschappij bouwde vanaf 1902 voor
haar arbeiders zelfs een eigen tuindorp: Heijplaat. Van de fabrieken resteert weinig
meer; ook de enorme scheepsbouwloods (1982) van ‘Van der Giessen de Noord’ in
Krimpen aan de Lek staat inmiddels werkloos.
Na de Tweede Wereldoorlog voltrokken zich in de industrie belangrijke
veranderingen, waarbij de kleine traditionele nijverheid in snel tempo verdween en
de (nieuwe) industrie zich vooral in het waterweggebied concentreerde, met
uitgestrekte terreinen voor olieraffinaderijen (vanaf 1936), chemische industrie en
containeroverslag.

Zuid-Hollandse waarden
De grote rivieren bepalen in belangrijke mate de grenzen van de regio Zuid-Hollandse
waarden. Zo ligt de grofweg driehoekige Krimpenerwaard ingeklemd tussen de
Hollandse IJssel aan de noordzijde en de Lek aan de zuidzijde. De oostelijke
(provincie)grens loopt langs enkele vlieten in het veenweidegebied. De Alblasserwaard
ligt tussen de Lek en de Waal (overgaand in de Beneden Merwede). Het deel ten
oosten van het Merwedekanaal heet Vijfheerenlanden en heeft als oostgrens de
Diefdijk, die als waterscheiding met Gelderland en als verdedigingslinie dient. Het
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dorp Spijk en de kleine steden Asperen en Heukelum zijn in 1986 naar Gelderland
overgegaan. De gemeente Vianen, die sinds 2002 tot de provincie Utrecht behoort,
wordt hier wel behandeld (het boek over Utrecht in deze reeks is in 1996 verschenen).
De Beneden-Merwede, de Nieuwe Merwede en de Dordtse Kil omspoelen het Eiland
van Dordrecht.

Bedijkingen en grondgebruik
Het Eiland van Dordrecht ligt op het grensgebied tussen eilanden en waarden. Het
maakte in eerste instantie deel uit van de rond 1300 bedijkte Grote Waard, maar deze
ging in 1421 ten onder, waarna de Biesbosch ontstond. Pas na geruime tijd werden
de met zeeklei opgeslibde delen als Nieuwlandpolders herwonnen, zoals de polder
Oud-Dubbeldam (1603), de Zuidpolder (1617) en als laatste de Polder de Biesbosch
(1926).
In het zuidoostelijke deel van de provincie hebben de grote rivieren het oude
veendek verdeeld in waarden met vooral aan de randen een in dikte variërende
afzettingslaag rivierklei. Op sommige plaatsen vindt men pleistocene zandopduikingen
of donken die als nederzettingskern werden gebruikt. Zo zijn Bolnes en Bergambacht
op een donk ontstaan, maar ligt de Schoonenburgsche Heuvel ten oosten van
Nieuw-Lekkerland als onbebouwde donk in het weidse landschap. Naar het oosten
toe loopt het maaiveld lichtelijk op en in dat gebied - de Vijfheerenlanden - bevinden
zich oeverwallen van de Lek en de Linge. Daar, en ter plaatse van tussenliggende
veenstroompjes, zijn dunne lagen rivierklei afgezet. Vanaf deze oost-west gerichte
kleiige stroomruggen vonden vanaf de 11de eeuw cope-ontginningen plaats, hetgeen
nog herkenbaar is in de kernnaam Hei- en Boeicop. Met de aanleg van dijken langs
de rivieren vanaf 1277 nam het probleem van de ontwatering toe. Tegen wateroverlast
van hogere delen wierp men langs de Zederik een ‘zijdewende’ (Bazeldijk) op als
waterscheiding en op de grens met Gelre de Diefdijk (1284). Na de doorbraak in
1573 (Wiel van Bassa bij Schoonrewoerd) verkreeg deze dijk in 1587 zijn huidige
hoogte.
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De in de Oude IJssel bij Haastrecht uitmondende veenstroom de Vlist vormde de ontginningsbasis
voor het veengebied tussen die stad en Schoonhoven

Meer westwaarts in de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard bestonden de randen
eveneens uit door de rivieren aangevoerde klei op veen. In het midden lag in de
vroege middeleeuwen een slecht toegankelijk drassig moerasbos (‘Broekbos’), dat
later werd ontgonnen. In de Krimpenerwaard herinnert Berkenwoude hieraan. In de
Alblasserwaard besloeg dit moerasbos ongeveer de huidige gemeente Graafstroom.
Ontginning van dit gebied vond plaats vanaf de Lek, de Merwede en de Alblas. In
de tweede helft van de 13de eeuw groef men in het verlengde van de Alblas de
Graafstroom, van waaruit men eerst de zuidzijde ontgon (Molenaarsgraaf), daarna
de noordzijde (Gijbeland) en ten slotte begin 14de eeuw met een secundaire ontginning
(Brandwijk) het resterende veen in cultuur bracht. Inklinking maakte dat ontgonnen
gronden alleen als weiland gebruikt konden worden. De achterste lagere landen
dienden alleen als hooilanden, waardoor ze verschraalden (schraalgraslanden of
blauwgraslanden). In de buurt van de boerderijen verhoogde men het land met
‘toemaak’, slootbagger vermengd met mest. Op dit beperkt vruchtbare land teelde
men vanaf de 15de eeuw hennep. Met de komst van het stoomschip verminderde de
vraag naar touw, verdwenen de hennepakkers en gingen de boeren op zelfkazerij
over. De als gevolg van de toemaakwinning verbrede sloten zijn nog goed te zien
bij Berkenwoude. Verlaten hennepakkers (nu elzenbosjes) resteren bij Wijngaarden
en Molenaarsgraaf.
De afwatering van de Alblasserwaard geschiedde op het laagste punt: Kinderdijk.
Daar kwamen de Achterwaterschap van de Overwaard (het noordelijke deel) en de
met de Alblas in verbinding staande Nieuwe Waterschap van de Nederwaard (het
zuidelijke deel) samen. De problematische lozing op de Lek maakte dat men over
moest gaan tot het aanleggen van hoge boezems voor wateropslag, van waaruit men
dan bij lage waterstand kon lozen.
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De afwatering van de Alblasserwaard op de Lek geschiedde op het laagste punt bij Kinderdijk, waar
ter verbetering van de waterafvoer in de 18de eeuw zestien poldermolens zijn gebouwd

Om het water in deze hoge boezems te malen, kregen de Nederwaard (1738) en
de Overwaard (1740) elk acht molens. Samen met de twee molens van de polder
Nieuw-Lekkerland en de wipmolen van de polder Blokweer vormen ze het unieke
molenlandschap van Kinderdijk. In 1868 kregen de molens hulp van stoomgemalen;
die van de Overwaard en van de polder Nieuw-Lekkerland (1882) resteren nog.

Nederzettingen
Als oudste stad van Holland en met zijn stapelrecht was Dordrecht de belangrijkste
stad voor de regio. De aan de oostrand gelegen steden Schoonhoven en Gorinchem
behoorden tot de twaalf kleinere stemhebbende Hollandse steden en zij hadden een
belangrijke plaats in de Hollandse Waterlinie. Leerdam en Vianen namen een eigen
positie in; Leerdam was van 1498 tot 1795 een zelfstandig graafschap en Vianen van
1418 tot 1725 een vrije heerlijkheid. Daarnaast kende het oostelijke gebied een aantal
mislukte stadsstichtingen. Haastrecht kreeg in 1397 tolvrijheid, maar kon zich door
concurrentie van Gouda en Schoonhoven niet verder ontwikkelen. Ammerstol en
Groot-Ammers brachten het als beoogde concurrenten voor Schoonhoven niet eens
tot stadsrechten, Nieuwpoort wel (1283), maar daar bleef verdere stedelijke
ontwikkeling achterwege. Stadsrechten kregen ook Ameide (rond 1300) en Hagestein
(1382), maar zij werden klein gehouden door het naburige Vianen.
De Vijfheerenlanden zijn genoemd naar de vijf heren in het gebied, te weten die
van Arkel, van Ter Leede (Leerdam), Vianen, Everdingen en Hagestein. Door de
bredere kleiruggen liggen in dit gebied enkele gestrekte esdorpen met twee
evenwijdige wegen die vorksgewijs op elkaar aansluiten, en met een es (Eng) in de
buurt, zoals Kedichem en Hagestein. Pleistocene donken werden als vestigingsplaats
gebruikt in Bergambacht, Groot-
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Ammers en Leerbroek; Hoornaar en Schoonrewoerd liggen op een stroomrug. Diverse
kernen zijn ontstaan bij de afdamming van veenstromen, zoals Alblasserdam,
Giessendam, Dubbeldam en Haastrecht. De grote rivieren waren alleen met een veer
over te steken en de aanlegplaatsen daarvan spelen een belangrijke rol in Papendrecht
en Krimpen aan de Lek. Vrijwel alle overige kernen zijn langgerekt en kennen slechts
een beperkte komvorming. Sommige hebben een haakse as in de vorm van een
kerkstraat, zoals Ouderkerk aan de IJssel, Lekkerkerk en Streefkerk. Andere
dijkdorpen kregen in de 19de eeuw haakse straten buitendijks, stoepen genoemd,
met daaraan arbeiderswoningen (Kinderdijk, Alblasserdam, Sliedrecht). Verder de
waarden in ontstonden langgerekte veenontginningen met soms een enkelzijdige
(Vlist, Brandwijk, Wijngaarden), maar meestal een dubbelzijdige bebouwing. Een
mooi voorbeeld is Molenaarsgraaf. Op de strook tussen de Graafstroom en de
voorwetering liggen boerderijen en hennepakkers, daarachter tot aan de achterwetering
het weiland en vervolgens tot aan de kwelwetering het hooiland.
Langs de Noord, de Beneden Merwede en de monden van de Lek en de Hollandse
IJssel strekt zich een aaneengesloten strook met (scheepsbouw)nijverheid uit,
waarvoor in de 19de eeuw de buitendijkse platen en gorsen werden bedijkt of
opgehoogd. Ook de van 1818 tot 1855 zelfstandige gemeente Stormpolder bij Krimpen
aan de IJssel is een later met industrie bebouwde plaat. Verder kwam aan de Merwede
de baggerbouw tot ontwikkeling. In 1678 werd in Sliedrecht het zinkstuk uitgevonden,
waarbij rijshout uit de grienden van de nabij gelegen Biesbosch werd verwerkt. Het
aannemen van grond- en waterbouwkundige werken door bedrijven uit Sliedrecht,
Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam leidde tot een specialisatie in de waterbouw.
Adriaan Volker stond aan de wieg van de ontwikkeling van speciale schepen als de
onderlosser en de emmerbaggermolen (1864). De bouw van speciale baggerschepen
heeft zich inmiddels geconcentreerd in Sliedrecht en Kinderdijk bij de in 1943
gestichte IHC (Industriële Handels Combinatie), waarin onder meer de scheepswerven
van L. Smit & Zn. (Kinderdijk) en J. & K. Smit (Krimpen aan de Lek) werden
ondergebracht.

Boerderijen
Ondanks de verregaande verstedelijking van Zuid-Holland worden grote delen van
het Zuid-Hollandse landschap nog steeds bepaald door de landbouw en daarmee door
boerderijen. Een boerderij is een bij uitstek functioneel gebouw, waarin woon-,
bedrijfs- en opslagfuncties zijn verenigd. Het is vrijwel onmogelijk om een sluitende
indeling in boerderijtypen te geven, omdat deze zowel kan geschieden op functionele
als op uiterlijke kenmerken, of op een combinatie van beide. Ook ouderdom, regio
en sociale status spelen een belangrijke rol. Het navolgende is dan ook een
behandeling op hoofdlijnen. Uit het achterland en via de Rijn kwam een boerderijtype
met een driebeukige opzet, het hallenhuis. Een ankerbalkgebintconstructie zorgde
voor een onderverdeling in een brede middenbeuk (deel) en twee smallere en lagere
zijbeuken (kubbingen). De woon- en bedrijfsgedeelten werden van elkaar gescheiden
door een brandmuur. Het vee in de zijbeuken stond met de kop naar de middenbeuk.
Deze middenbeuk - bij ontbreken van ankerbalkgebinten ook middenlangsdeel
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genoemd - is de plaats van waaruit het vee gevoerd werd en waar men het graan
dorste. Het hooi werd op de zolder boven de gebinten opgetast. De vroegst gedateerde
boerderij is de achter 't Blaeuwe Huys te Ouddorp (1650) gebouwde schuur met zijn
twee bewaard gebleven eikenhouten ankerbalkgebinten op natuurstenen poeren, Deze
gebinten zijn dendrochronologisch gedateerd circa 1454. Vroege hallenhuisboerderijen
zijn te vinden te Vlist (1597), Haastrecht (1658) en te Bergambacht (1671).
Bij boerderijen wordt ook onderscheid gemaakt naar de vorm van het woongedeelte
en de relatie met het bedrijfsgedeelte. Liggen woon- en bedrijfsgedeelte in elkaars
verlengde, dan spreekt men wel van een langhuisboerderij. In de top van de voorgevel
van een dergelijke boerderij bevindt zich vaak een fraai bewerkt venster - serliana
genoemd - zoals bij Oost-Vlisterdijk 18 te Vlist (1877).

Interieur van de middenlangsdeel van een hallenhuisboerderij in Reeuwijk. De koeien stonden in de
lagere zijbeuken (1993)
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De 17de-eeuwse boerderij ‘De Koperen Knop’ te Giessendam is een goed voorbeeld van een
krukhuisboerderij met een aan de linkerzijde uitgebouwde kamer. Tevens heeft deze boerderij een
voor de Alblasserwaard karakteristieke dwarsdeel met uitgebouwde deeldeuren in de vorm van een
‘kapelhuis’

In het Rijn- en Delfland en in de Krimpenerwaard was kaasmakerij de hoofdbron
van bestaan. Daarbij was voor het koelen van de melk en de opslag van de kaas een
belangrijke rol weggelegd voor de half verzonken kelder onder de opkamer in een
zijdelings uitgebouwde kamer (doorgaans aan de noordzijde). Dergelijke boerderijen
worden L-vormige boerderijen of ook krukhuisboerderijen genoemd. Voorbeelden
hiervan zijn de boerderijen Voorofse Polderkade 4 te Hoogmade (1613), Hoofdstraat
31 te Leiderdorp (1642), Gijbelandsedijk 119-120 te Molenaarsgraaf (1653), 't Woudt
9 in 't Woudt (in rode baksteen gedateerd ‘1665’) en Noordeindseweg 42 te Delfgauw
(1676). Door rooms-katholieken bewoonde boerderijen werden soms voorzien van
geschilderde afweerkruisen met de letters IHS boven de keldervensters (Noordlierweg
4, De Lier).
In het Rijn- en Delfland, waar de zuivelproductie overheerste, ontstond uit de
hallenhuisboerderij met middenlangsdeel een boerderij met een smallere voergang
in het midden, waarbij de ankerbalkgebinten waren vervangen door standvinken, en
even hoge beuken ontstonden. De deeldeuren (of baanderdeuren) aan de achterzijde
verving men door een enkele staldeur met bovenlicht. Deze voergangvariant,
bestaande uit voorhuis, woonkeuken en rundveestal, is mede herkenbaar aan de
hogere zijgevels aan de buitenzijde. Vanwege de gewijzigde constructie werd het
hooi niet meer in de boerderij opgeslagen, maar buiten in een kapberg, zoals bij de
boerderij Vredebest te Pijnacker.
Door het bijbouwen van een tweede uitbouw aan het woongedeelte, doorgaans
met de pronkkamer, ontstond een T-boerderij of liever hallenhuisboerderij met dwars
geplaatst voorhuis. De zolder van een dergelijk voorhuis werd over het algemeen
bij de bedrijfsruimte getrokken om de opslagcapaciteit te vergroten. In
akkerbouwgebieden werd hier het gedorste graan opgeslagen (zaadzolders). Een
fraai voorbeeld van dit type is de boerderij Bouwlust te Bergambacht (circa 1650),
waarbij zich achter het aan beide zijden uitgebouwde voorhuis ook nog een
uitgebouwde keukentravee (1671) bevindt. De boerderij Tussenlanen 11-13 te
Bergambacht (1661) en de herenboerderij Rusthove te Gouderak (circa 1750) zijn
eveneens goede voorbeelden.
Ten zuiden van de Maas, op de Zuid-Hollandse eilanden, liggen veelal op de
akkerbouw gerichte boerderijen, die in de 17de en 18de eeuw steeds grotere schuren
kregen. Anders dan in Zeeland ontstonden hier geen vrijstaande schuren (Zeeuwse
schuren), maar bleef de (houten) schuur verbonden met het in baksteen gebouwde
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woongedeelte. Wel hadden ze met de Zeeuwse schuren de dwarsdeel gemeen. In de
grote driebeukige schuur bevonden zich zowel de tasruimte (grondtas in middenbeuk)
als de stalling voor de runderen (zijbeuken). Hoewel de houten schuur in 1964
uitbrandde, kan de forse boerderij Bouwlust bij Oude-Tonge (1732) als voorbeeld
dienen. In de 18de eeuw werden de boerderijen met dwarsdeelschuren verdrongen
door die met zijlangsdeelschuren. Aanvankelijk gebruikte men daar de helft van de
middenbeuk voor, waardoor de driebeukige schuur vierbeukig werd. Een goed
voorbeeld is de boerderij West Leeuwenstein te Heinenoord (1762), waarvan het
rechterdeel van de middenbeuk als langsdeel dient en daarnaast een kubbing voor
de veestalling zichtbaar is. Door verhoging van de constructie - waarbij geen
ankerbalkgebinten maar overstekende dekbalkgebinten werden

De boerderij Werkersdijk 25 te Rhoon heeft een woonhuis uit 1799 en een voor de eilanden
kenmerkende grote hoge schuur uit 1775
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Plattegrond van de boerderij Dammestee te Geervliet met een 17de-eeuws woongedeelte en een forse
18de-eeuwse schuur met zijlangsdeel

gebruikt - kon de zijbeuk als wagenberging en deel geschikt gemaakt worden en
ontstond de zijlangsdeel, die in de literatuur niet geheel juist ook wel Vlaamse schuur
genoemd wordt. De monumentale boerderij Esterenburch te Vierpolders (1738) had
tot de brand in 1931 een forse zijlangsdeel. Vroege voorbeelden van zijlangsdelen
zijn de boerderijen Dammestee te Geervliet (woonhuis 17de eeuw, schuur 1777), De
Eendracht te Nieuwendijk (1780), Schawacht te Mookhoek (circa 1790) en Waterrijk
bij Nieuwenhoorn (1816). Bij de vroeg-19de-eeuwse boerderij Buitenlust te Klaaswaal
zijn de deeldeuren van de zijlangsgevel in de voorgevel van het woongedeelte
opgenomen.
In de Alblasserwaard hadden diverse boerderijen vloeddeuren vanwege het
overstromingsgevaar van de Alblas en Graafstroom. Bij hoogwater kon men het vee
op een verhoogde ruimte voeren, de waterstal. Bij de boerderij Het Hooge Huys te
Ottoland (1730) is dat het geval. In de Alblasserwaard heeft het hallenhuis zich
ontwikkeld tot een dwarsdeelboerderij. Ter plaatse van de deeldeuren in de zijgevel
is de dakvoet opgelicht of heeft men een uitgebouwde kapel (ook ‘kapelhuis’
genoemd) aangebracht. Er is sprake van een ‘kameelrug’ als de nok van de
dwarsdeelschuur hoger is dan het voorhuis, zoals bij Graafdijk West 27-28 te
Molenaarsgraaf (1740). Ook elders komen wel dwarsdeelboerderijen voor, zoals
Geerweg 6 te Middelharnis (circa 1850) of bij de aan de dijk gebouwde
dwarsdeelboerderij Bijdorp te Ridderkerk (1768).
Bij de kleinere boerderijen op de zandgronden van de duinen liggen woon- en
bedrijfsgedeelte in elkaars verlengde onder één dak. Voorbeelden met een iets bredere
dwarsdeelschuur zijn de duinboerderijen Duinoordseweg 2 te Oostvoorne (circa
1850) en Noorddijk 16 te Rockanje (circa 1900). Niet alle boerderijen stonden op
het platteland, steden als Schoonhoven en Brielle kenden tot in het begin van de
20ste eeuw nog stadsboerderijen.
Na 1900 verrezen bij enkele boerderijen villa-achtige woonhuizen. Opvallende
voorbeelden van deze villaboerderijen zijn Ruigekade 9 (1905) en de Hendrica Hoeve
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(1920), beide te Leiderdorp. Voorbeelden van moderne boerderijen zijn de
modelboerderij N.V. Hygiënische Melkstal De Vaan te Bergschenhoek (1922),
Wolvenpolder 1 te Hekelingen (1927), de boerderijen van de Vereeniging ‘De
Biesbosch’ onder Dordrecht (1935-'40) en de wederopbouwboerderij Hoeve
Welgelegen te Leiderdorp (1941).
Voor uitbreidingswijken (van groeikernen), maar ook voor de recente grote
infrastructurele werken in Zuid-Holland

De boerderij ‘Land van Kanaän’ te Zevenhuizen is een voorbeeld van een jongere langhuisboerderij
(1898) voorzien van een geveltopbeschot in chaletstijl
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De rond 1600 gebouwde boerderij Boskade 11 te Hoogmade moest in 2002 wijken voor de aanleg
van de Hogesnelheidslijn en is in 2003-'04 herbouwd in het Openluchtmuseum te Arnhem (1958)

Om de oeverwal van de Oude Rijn te verdedigen, werd in 1673 de Wierickerschans bij Bodegraven
aangelegd als een belangrijke schakel in de Oude Hollandse Waterlinie. In de 18de eeuw kreeg de
schans zijn huidige gebastioneerde vorm

(Hogesnelheids- en Betuwelijn) hebben verscheidene boerderijen moeten wijken.
Een voorbeeld daarvan is de boerderij Boskade 11 te Hoogmade (circa 1600), die in
2003-'04 in het Openluchtmuseum te Arnhem is herbouwd en daar een kasteelachtige
boerderij met herenkamer uit Oud-Beijerland (1617; overgebracht 1954) gezelschap
houdt.

Verdedigingswerken
Tot in de late middeleeuwen kende Zuid-Holland een aantal afzonderlijk versterkte
steden. Zo waren rond 1500 Dordrecht, Leiden, Delft en Brielle ommuurd. Door de
toegenomen vuurkracht in de 16de eeuw voldeden de middeleeuwse stadsmuren niet
meer en ging men over op gebastioneerde aardwerken. Vroege voorbeelden daarvan
zijn de (verdwenen) bastions die Willem van Oranje in 1573 te Delft liet aanleggen.
Dit geschiedde nadat in 1572 - met Brielle voorop - grote delen van Zuid-Holland
Staats waren geworden. Na het ontzet van Leiden (3 oktober 1574) verschoven de
oorlogshandelingen zich naar de periferie van de jonge Republiek. In

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

64
opdracht van de Staten van Holland werden aan de oostrand van de provincie wel
enkele strategisch gelegen (toen Hollandse) steden versterkt: Woerden (eind 16de
eeuw), Oudewater (vanaf 1575), Schoonhoven (1582-1601), Gorinchem (1578-1608),
Woudrichem (1583-'87) en Heusden (vanaf 1581). Hiertussen ontstond vanaf 1629
de geheel op toenmalig Hollands gebied gelegen Hollandse Waterlinie, waarbij
laaggelegen terreinen konden worden geïnundeerd. Slechts enkele decimeters water
waren voldoende om een gebied nat en drassig te maken en het daarmee
ontoegankelijk te maken voor troepen en materieel, terwijl het water voor vaartuigen
te ondiep was. Hoger gelegen wegen en dijken (de accessen), maar ook waterwegen,
vormden zwakke schakels in de linie en moesten extra beschermd worden
(Koeneschans te Vlist, circa 1629).
In 1672 konden de Fransen ternauwernood door de Hollandse Waterlinie worden
gestuit. Omdat hoge oeverwallen zwakke schakels waren, verrees oostelijk van
Bodegraven aan de Oude Rijn de Wierickerschans (1673). In de 18de eeuw volgden
meer verbeteringen, waaronder een betere omwalling van Woerden, Schoonhoven
en Gorinchem. Dit geschiedde naar plannen van Menno van Coehoorn, die ook
zorgde voor de verdedigingswerken van Hellevoetsluis en Brielle. Aan de zuidoostkant
kwam vanaf 1695 de Zuiderwaterlinie tot stand, met een belangrijke rol voor in 1583
en 1588 door Holland gestichte vestingsteden Willemstad en Klundert.
Tegen de dreiging vanuit het zuiden was in 1793-'94 het fort Numansdorp
opgeworpen. Bevroren rivieren zorgden echter in 1795 voor een vrijwel ongehinderde
opmars van Franse troepen. In 1810-'13 begon men op last van Napoleon met de
aanleg van enkele verdedigingswerken, waaronder bij Ooltgensplaat het fort Duquesne
(later fort Prins Frederik; 1810-'11) ter verdediging van het Volkerak.
Koning Willem I besloot de stad Utrecht binnen de Hollandse Waterlinie te
brengen. Tussen 1816 en 1824 werd grotendeels op het grondgebied van provincie
Utrecht de aanzienlijk oostelijker gelegen Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd.
Alleen de zuidelijke uitloper daarvan - de Diefdijk - sneed door de provincie
Zuid-Holland. Aan de zijde van de Lek kwam het fort Everdingen (1844-'49) te
liggen en verder zuidelijk verrees aan de Waal een batterij bij Dalem (fort Vuren
1831-'39). Tevens werd het fort te Ooltgensplaat in 1880-'83 versterkt om samen
met Willemstad (en Numansdorp) de Stelling van het Hollands Diep en het Volkerak
te vormen. Aan de zuidwestkant richtte men de Stelling van de Monden der Maas
en van het Haringvliet in (1883-'84), met de daartoe verder versterkte steden Brielle
en Hellevoetsluis en daartussen de forten Noorddijk en Peltserdijk. Ook de Nieuwe
Waterweg kreeg bij Hoek van Holland een pantserfort (1881-'84).
De Vestingwet van 1874 bepaalde dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie moest
worden verbeterd en de bestaande forten gemoderniseerd. In 1883 kwam er bij de
coupure in de Diefdijk ten behoeve van de spoorlijn Geldermalsen-Dordrecht een
extra fort met uitneembare brug. Hoewel de Waterlinie rond 1885 was voltooid (sinds
1922 Vesting Holland genoemd), zorgde de uitvinding van de brisantbom ervoor dat
de verbeterde linie al vrijwel meteen was achterhaald. Met de komst van
langeafstandsbommenwerpers werd deze wijze van verdediging praktisch nutteloos.
Tijdens de mobilisatie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bouwde men
nog diverse betonnen kazematten; zo kwam er bij Strijensas een VIS-kazemat (1937)
ter verdediging van de Moerdijkbruggen en verrezen langs de Diefdijk diverse
betonnen groepsschuilplaatsen. Veel mochten ze echter niet baten.
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De door de Duitsers in 1942-'44 langs de kusten van Noorwegen tot Frankrijk
aangelegde Atlantikwall leidde ook in Zuid-Holland tot ingrijpende werkzaamheden.
In Zuid-Holland ontstonden de Stützpunktgruppe Katwijk-Noordwijk, de
Stützpunktgruppe Scheveningen, de Festung Hoek van Holland en de
Stützpunktgruppe Goeree. Kort na de oorlog verdwenen alle bunkers ten zuiden van
de Nieuwe Waterweg ten behoeve van de aanleg van de Europoort. Aan de noordzijde
bleven er wel diverse bewaard, waaronder die van de regimentscommando- en
verbindingspost van de Festung Hoek van Holland in het Staelduinse Bos bij
Heenweg. Ook resteren het marine hoofdkwartier te Scheveningen, de
commandobunker te Wassenaar en enkele bunkers in de vestingwallen van
Hellevoetsluis.
In 1951 werd de Hollandse Waterlinie opgeheven. In het kader van de naoorlogse
verdediging richtte men in 1953 een stelsel van luchtwacht-uitkijktorens op. Deze
torens werden al snel overbodig door de komst van de straalgevechtsvliegtuigen. In
Zuid-Holland is een exemplaar bij Strijensas bewaard gebleven, geplaatst op de
VIS-kazemat uit 1937.

Zuid-Hollandse eilanden
De meest zuidelijke regio wordt gevormd door de Zuid-Hollandse eilanden. Gezien
vanuit het hart van Holland spreekt men ook over het Overmase gebied. De eilanden
kennen elk een duidelijke begrenzing. De voormalige zeearmen van de Grevelingen
en het Haringvliet omsluiten het eiland Goeree-Overflakkee. Van de beide daarboven
gelegen eilanden wordt Voorne-Putten omspoeld
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door het Brielse Meer en het Haringvliet. Ook de Hoekse Waard heeft haar zuidgrens
in het Haringvliet (met daarin het eiland Tiengemeten), de oostgrens wordt gevormd
door de Dordtse Kil, de noordgrens door de Oude Maas en de westgrens met
Voorne-Putten door het Spui.

Slikken, schorren en schurvelingen
Ten zuiden van de lijn Monster-Dordrecht ontwikkelde zich vanaf de 3de eeuw achter
de oude duinen (schorwallen) een wijd vertakt krekensysteem met daartussen zowel
onbegroeide buitendijkse gronden (slikken) als opgeslibde en begroeide buitendijkse
gronden (schorren of gorzen). Eén van deze kreken groeide tussen 1214 en 1239 uit
tot het Haringvliet. Door het vloedwater werd zand en slib aangevoerd, dat bij het
overstromen van de kreekoevers werd afgezet. Het grovere materiaal (zand en zavel)
bezonk langs de flanken van de kreken. Verder van de kreken vandaan, op de uit
veenafzettingen bestaande

Eind 18de eeuw werd tien gemet (circa vijf hectare) opwas in het Haringvliet ingepolderd. In de 19de
eeuw groeide Tiengemeten uit tot zijn huidige vorm met een bijzondere balans tussen cultuur- en
natuurwaarden

slikken en schorren, sloeg het fijnere materiaal (jonge zeeklei) neer. Gaandeweg
slibden ook de kreken dicht en werd een groter gebied rijp voor bedijking. Hoog
genoeg opgeslibde gebieden werden ingedijkt tot bewoonbare gebieden die men
Oudland noemt. Na verloop van tijd kwamen de dichtgeslibde kreken met hun
zanderige ondergrond hoger te liggen dan de schorren (inversie). Het gewicht van
de jonge zeeklei op de schorren en de ontwatering van de onderliggende veenlagen
zorgden ervoor dat deze delen daalden en zo de lagere poelgronden vormden. De
Voorstraat van Spijkenisse ligt op een kreekrug in Spijkenisse Polder (12de eeuw).
Voorbeelden van Oudlandpolders zijn: de Albrandswaard (eind 12de eeuw), de Polder
Geervliet (12de eeuw) en Oud-Rockanje (rond 1200). De Holle Mare bij de Polder
Zwartewaal (circa 1180) is een restant van een getijdegeul of kreek en in de Polder
Simonshaven is het inversielandschap nog goed zichtbaar.
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Diverse inpolderingen gingen voor korte of lange tijd weer verloren. De in 1028
vermelde Zwijndrechtse Waard ging begin 14de eeuw verloren, maar de in 1331-'37
opgeworpen dijk was stevig genoeg om de St.-Elisabethsvloed van 1421 te doorstaan.
Wel ging de Grote Waard ten onder, waarna alleen het gebied rond Dordrecht over
bleef. De Keizersdijk tussen Maasdam en Strijen is de resterende westelijke
begrenzing van de Grote Waard. In de overstroomde gebieden werd gaandeweg een
dikke laag jonge zeeklei afgezet, die op een bepaald moment zo hoog was dat ook
deze gebieden als opwas of als aanwas bedijkt konden worden. Dergelijke polders
zonder kreekruggen worden Nieuwland genoemd.
In 1305 ontstond de Ring van Putten, een ringdijk om de oudlandpolders Geervliet
(als oudste), Biert, Simonshaven en de nu geheel bebouwde polders Spijkenisse,
Brabant en Vriesland. Westelijk daarvan, als grens met Voorne, ligt de Bernisse, die
tot de 16de eeuw bevaarbaar was. De in de 11de eeuw tegen de duinen aangelegde
Polder Oostvoorne is de oudste polder op Voorne. Meer oostwaarts lagen de kreken
Strype en Grote, die pas in de 14de eeuw afgedamd werden, waarna men ook de rond
1200 gestichte polders van Zwartewaal, Abbenbroek en Heenvliet bij het eiland trok.
Rond 1500 kwamen daar aan de zuidzijde nog enkele nieuwlandpolders bij.
In de Hoekse Waard damde men rond 1270 de Binnenbedijkte Maas af bij Maasdam
en bij Maasdijk. De aan de zuidzijde gelegen Sint-Anthonypolder (1358) bleef als
enige bij de St.-Elisabethsvloed gespaard. Bedijkingen aan de noordzijde volgden
in 1437 (Heinenoord) en 1439 (Puttershoek; Mijnsheerenland) en aan de zuidzijde
in 1436 (Strijen) en 1439 (Westmaas). Aan de westzijde van de Hoekse Waard werd
de Polder Oude Korendijk (1439) een kernpolder. Enige samenhang kwam er met
de polders Oud-Piershil (1582), Oud-Beijerland (1557), Nieuw-Beijerland (1582)
en Nieuw-Piershil (1582). Ook hier volgde uitbreiding aan de zuidzijde:
Zuid-Beijerland (1631), Numansdorp (1642) en uiteindelijk als laatste de Albertpolder
(1939).
Uit een opwas in het Haringvliet ontstond in 1780 de polder Tiengemeten. In 1804
en 1808 werden aanwassen ingepolderd en verdere vergroting volgde in 1827 en
1854. De Blanke Slikken aan de zuidwestzijde heeft men niet meer ingepolderd.
Sinds 1997 leven er bij de Vereniging Natuurmonumenten zelfs ideeën om grote
delen van het eiland te ‘ontpolderen’ als natuurgebied.
Het eiland Goeree-Overflakkee vertoont veel verwantschap met de Zeeuwse
eilanden en bestaat geheel uit nieuwlandpolders. Tegen de duinen van Goeree
ontstonden in de 14de eeuw enkele polders. De bedijking van een opwas (Dirksland;
1416) vormde het begin van Overflakkee en werd kort daarop gevolgd door de
bedijkingen van de polders Oud Herkingen (1420), Oude-Tonge (1438), Middelharnis
(1465), Sommelsdijk (1465) en Ooltgensplaat (1483). In de 15de eeuw groeiden de
polders van Overflakkee tot een eiland aaneen, maar een verbinding met Goeree
kwam er pas met de aanleg van de Statendam in 1751. De aangewassen grond aan
de noordzijde vormde in 1780 de Eendrachtspolder en ook ten noorden van
Middelharnis werd in 1808 een aanwas ingepolderd.
Aan de zeezijde vormden zich op Voorne en Goeree tussen 1000 en 1200 hogere
jonge duinen, waartegen aan de binnenzijde polders kwamen te liggen. Vanaf de
15de eeuw nam aan de zuidwestzijde de kusterosie toe en tevens ontstonden aan de
noordzijde zandplaten, zoals de Kwade Hoek bij Goedereede. Rond Ouddorp werd
het duingebied ontgonnen door de bovenste laag grond af te graven, de zandlaag
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daaronder te verwijderen - om dichter bij het grondwater te komen - en daarna de
compostgrond weer terug te brengen. Aangezien men het uitgemijnde zand niet,
zoals in de bollenstreek, in de directe omgeving kon gebruiken, werden de percelen
omringd door zandwallen (schurvelingen). Veel van deze wallen zijn rond 1950
alsnog voor de zandwinning afgegraven.

Nederzettingen
Historisch gezien zijn Brielle en Goedereede de belangrijkste steden op de eilanden.
De haringvisserij bracht Brielle tot bloei. De stad overvleugelde daarmee het oudere
Oostvoorne. In handelspositie werd Goedereede in de 16de eeuw door Middelharnis
voorbijgestreefd, dat zich ontwikkelde tot een dorp met een stedelijke structuur.
Geervliet (1381) en Heenvliet (1469) kregen beide stadsrechten, maar uiteindelijk
kwam het niet tot een stedelijke ontwikkeling. Met de eveneens aan de Bernisse
gelegen kernen Simonshaven, Abbenbroek en Zuidland hebben ze gemeen dat ze op
de oeverwal van een kreek zijn ontstaan, waarbij men het buitendijkse deel van de
kreekmonding als open getijdehaven gebruikte en om de haven huizen bouwde. Aan
de weg die de polder invoerde verrees de kerk.
De op de kreekruggen in het Oudland gelegen kerkringdorpen - ook ringdorpen
genoemd - zijn ontstaan rond een kerk. Om een vaak hoger gelegen kerkhof hebben
zij een min of meer regelmatige cirkelvormige (hoofd)straat, zoals te zien in
Oostvoorne en Ouddorp. Nieuw-Helvoet is een jonger voorbeeld hiervan.
In de nieuwlandpolders kwamen vooral voorstraatdorpen tot ontwikkeling. Het
centrale element daarvan is een loodrecht op de polderdijk, op een kreekrug gelegen,
straat - doorgaans Voorstraat geheten - met aan beide zijden aaneengesloten
bebouwing. In de grotere dorpen
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Middelharnis is een goed voorbeeld van een op de eilanden regelmatig voorkomend voorstraatdorp
met kerkring. De voorstraat tussen kerkring (onder) en haven (boven) wordt aan beide zijden
geflankeerd door achterstraten

bevinden zich aan beide zijden parallel aan de voorstraat achterstraten met kleinere
huizen en gebouwen voor opslag. Het buitendijkse kreekdeel is ingericht als een
haven met kaai. Oud-Beijerland is hier een goed voorbeeld van, met als bijzonderheid
dat de Voorstraat nog een rechte gracht heeft. Een dergelijke rechte kreekrest komt
ook voor in 's-Gravendeel. Nieuw-Beijerland met zijn drie parallelle straten
(Voorstraat, Middelstraat en Achterstraat) is eveneens een goed voorbeeld van een
voorstraatdorp.
Een verbijzondering van het voorstraatdorp ontstaat wanneer aan de polderzijde
van de voorstraat een kerk met kerkring ligt. Deze dorpen worden voorstraatdorpen
met kerkring of ook ringstraatdorpen genoemd. De

De stad Goedereede ontstond aan een in het Haringvliet uitmondende kreek en kreeg in 1312
stadsrechten. In de loop van de 16de eeuw werd Goedereede voorbij gestreefd door het dorp
Middelharnis
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mooiste voorbeelden zijn Middelharnis en het ernaast gelegen Sommelsdijk,
oorspronkelijk een Zeeuwse enclave. In beide gevallen is de kerkgracht later gedempt.
Sommelsdijk heeft als bijzonderheid dat de kerkring gedeeltelijk aan beide zijden is
bebouwd (Dubbele Ring). De voorstraatdorpen Dirksland en Nieuwe-Tonge hebben
hun kerkgracht nog wel behouden, Oude-Tonge en Ooltgensplaat niet meer. In de
jongere polders hebben de voorstraten een bescheiden karakter, zoals te Melissant,
Stad aan 't Haringvliet, Den Bommel en Stellendam. Eenvoudiger van vorm zijn
dijkdorpen als Zuid-Beijerland, Heinenoord, Herkingen en Heerjansdam, en midden
in een polder geplaatste wegdorpen als Mijnsheerenland. Hellevoetsluis werd in
1606-'19 als vesting gebouwd. De verhoging van de dijken tot Deltahoogte heeft er
vanaf 1960 toe geleid dat in Puttershoek vele dijkwoningen zijn afgebroken en er
een geïsoleerd buitendijks deel is overgebleven bij de haven, alsmede een nieuw
dorpscentrum binnen de inmiddels veilige dijken.

Recreatie
De strandwallen bleken vanaf de 17de eeuw populair voor de vestiging van
buitenplaatsen van gegoede stedelingen. Daartoe werden niet alleen bestaande kastelen
verbouwd (Duivenvoorde; 1631), ook verrezen op oudere fundamenten geheel nieuwe
buitenplaatsen (Endegeest; 1647-'52). Frederik Hendrik was een voortrekker met de
bouw van Ter Nieuwburg (1630-'34) en Honselaarsdijk (1640-'44), waarvan nu
respectievelijk nog een obelisk (1792) en een nederhof resteren. Het na zijn dood in
1647 voltooide Huis ten Bosch is een goed voorbeeld van een 17de-eeuws
buitenverblijf (nu woonpaleis). Zijn secretaris Constantijn Huygens liet in 1641-'43
het buitenhuis Hofwijck te Voorburg bouwen. Het lot van veel buitens was echter
dat ze in de 19de eeuw werden gesloopt ten behoeve van villaparken, glastuinbouw
of stadsuitbreiding.
Met de bouw van een badhuis (1818) in Scheveningen verlegde de gegoede burgerij
haar aandacht naar de kust. De echte bloei van Scheveningen als badplaats begon
pas met de bouw van het Kurhaus (1884) en een strandpier (1901). Naast burgers
waren het ook de schilders van de Haagse school (J. en W. Maris, A. Mauve, H.W.
Mesdag en anderen) op wie strand en duinen een grote aantrekkingskracht uitoefenden.
Hun vele schilderijen met bomschuiten op het strand van Katwijk en Scheveningen
zijn daarvan blijvende getuigenissen. Ook Katwijk aan Zee (boulevard 1880),
Noordwijk aan Zee (boulevard 1883) en op de eilanden, Oostvoorne (aanlegsteiger
1902) ontwikkelden zich tot badplaatsen. De aanleg van tramlijnen en de
arbeidsduurverkorting ten gevolge van de Arbeidswet (1919) maakte de stranden
voor een breder publiek

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Kenmerkend voor de recreatieve ontwikkeling van de kuststrook vanaf het eind van de 19de eeuw is
het rond 1910 gebouwde familiepension Noordweg 12 te Oostvoorne (1991)

toegankelijk. Veel strandbebouwing in de kustplaatsen moest echter vanaf 1943
wijken voor de aanleg van de Atlantikwall. Na de oorlog volgde een hernieuwde
bloei van het toerisme, maar nu in de vorm van massatoerisme, waartoe ook in
plaatsen als Noordwijkerhout, Hoek van Holland, Rockanje en Ouddorp achter de
duinrand campings en bungalowparken verrezen. Het in 1947 gezamenlijk door de
gemeenten Rotterdam en Oostvoorne opgezette bungalowpark Kruiningergors aan
het Brielse Meer is hier een mooi voorbeeld van.

Watersnoodramp en Deltawerken
Op 1 februari 1953 werd niet alleen Zeeland zwaar getroffen door een
noordwesterstorm in combinatie met springtij. Ook in zuidelijk Zuid-Holland en het
aangrenzende Noord-Brabantse gebied waren de gevolgen desastreus. Maar het had
nog erger kunnen zijn; slechts een klein deel van de Krimpenerwaard (bij Ouderkerk
aan den IJssel) liep onder en de laaggelegen polders bij Gouda en Rotterdam
(Zuidplaspolder, Prins Alexanderpolder) bleven droog, evenals de stad Dordrecht.
Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog was het dijkonderhoud verwaarloosd. Maar
in het licht van de strijd tegen het water en de verzilting van het land had men al wel
ideeën over kustverkorting ontwikkeld. De eerste fase van een in 1938 ontwikkeld
plan bestond uit de afsluiting van de Brielse Maas. Dit geschiedde uiteindelijk in
1950 en daarbij maakte men gebruik van caissons, waarmee men in 1945 op
Walcheren ervaring had opgedaan. Door de afsluiting van de Brielse Maas bleef
Voorne-Putten in 1953 gespaard ten westen van het Kanaal door Voorne.
Goeree-Overflakkee was minder fortuinlijk, met als triest dieptepunt het zwaar
getroffen
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Oude-Tonge, waar de vele slachtoffers tijdelijk op de Spuidijk werden begraven (nu
Rampenbegraafplaats). Ook bij Stellendam, Nieuwe-Tonge, Numansdorp en
's-Gravendeel vielen veel slachtoffers te betreuren.
De op 21 februari 1953 ingestelde Deltacommissie kwam al in mei met haar eerste
advies, dat uitmondde in de aanbeveling om drie zeearmen af te sluiten: het
Haringvliet, het Brouwershavense gat en de Oosterschelde. Het eerste grote kunstwerk
van de Deltawerken betrof de stormvloedkering in de Hollandse IJssel, ook wel ‘De
Grendel van Holland’ genoemd. De Hollandse IJssel tussen Krimpen en Capelle aan
den IJssel bracht men terug tot een tachtig meter brede doorvaart, afsluitbaar met
(uiteindelijk) twee stalen stormvloedschuiven en parallel daaraan een schutsluis.
Naast de zuidelijke schuif kwam een vaste oeververbinding met beweegbaar gedeelte
over de sluiskolk. Dit in 1954 begonnen werk met zijn vier imposante heftorens
kwam in 1958 gereed, hetzelfde jaar dat ook de Deltawet werd aangenomen.
Belangrijke verdere stappen in de Deltawerken was de aanleg van de Zandkreekdam
(1957-'60) en van de Veersegatdam (1958-'61) in Zeeland, die Noord-Beveland met
Walcheren

Te 's-Gravendeel staat één van de Zuid-Hollandse monumenten die herinneren aan de Watersnoodramp
van 1 februari 1953

en Zuid-Beveland verbond. Een tweede belangrijke stap was de aanleg van de
Grevelingendam (1958-'65) tussen Bruinisse (Z) en Oude-Tonge. De Volkerakdam
(1958-'70), met daarin de Volkeraksluizen en de Haringvlietbrug, vormde vervolgens
de verbinding tussen Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant. Met de Haringvlietdam
(1956-'72) werd de eerste zeearm afgesloten.
Aangezien het Haringvliet het rivierwater van Maas en Waal afvoert was een
enorme uitwateringssluis met zeventien doorstroomopeningen nodig. Voor de visserij
kwam er bij Stellendam een schutsluis met binnen- en buitenhaven. Na de
Haringvlietdam volgde de Brouwersdam (1963-'72). Het sluitstuk vormde de
afdamming van de Oosterschelde, waar al in 1965-'74 aan was gewerkt, maar na
planwijziging alsnog een doorlatende stormvloedkering verrees (1979-'86). Hoewel
koningin Beatrix op 4 oktober 1986 bij de opening van de Stormvloedkering in de
Oosterschelde de Deltawerken voor voltooid verklaarde, kwam het laatste werk pas
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in 1997 echt gereed toen men de ‘Maeslantkering’ in de Nieuwe Waterweg bij Hoek
van Holland als nieuwste ‘Grendel van Holland’ in gebruik nam.
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Steden, dorpen, monumenten
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Aarlanderveen
(gemeente Alphen aan den Rijn)
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen en ontgonnen vanaf de Oude Rijn.
De bebouwing ontwikkelde zich langs de as Zuideinde-Dorpsstraat-Noordeinde met
aan weerszijden lagere polders.
De R.K. kerk St.-Petrus en St.-Paulus (Noordeinde 24) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen
met naaldspits. Deze door J.Th.J. Cuypers met neogotische elementen ontworpen
kerk kwam in 1893-'94 tot stand ter vervanging van een voorganger uit 1778. Tot
de inventaris behoren een 18de-eeuws doopvont, enkele door atelier Cuypers
vervaardigde heiligenbeelden (1867), een Maarschalkerweerd-orgel (1882) en
neogotische altaren en een preekstoel van J.P. Maas (alle circa 1895). De L-vormige
pastorie (Noordeinde 26) uit 1891 is eveneens ontworpen door Cuypers.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 38) is een kruiskerk met opengewerkte dakruiter aan
de voorzijde, gebouwd in 1905 naar plannen van A. van der Lee ter vervanging van
een oudere voorganger. Tot de inventaris behoren een doophek (1662) en een
preekstoel (1662) met als voet een laat-gotisch hardstenen doopvont (15de eeuw).
De pastorie (Dorpsstraat 36) is een blokvormig pand uit 1853 met omlijste ingang.
De voorm. R.K. lagere Mariaschool (Noordeinde 30), een drieklassige gangschool,
dateert uit 1914. Het voorm. rechthuis (Dorpsstraat 40) is een wit geschilderd, in
de kern 17de-eeuws, diep eenlaagspand met een puntgevel voorzien van vlechtingen.
Boerderijen. Waardevolle hallenhuisboerderijen zijn de laat-18de-eeuwse boerderij
Zuideinde 10 (zomerhuis circa 1880) en de gepleisterde vroeg-19de-eeuwse kleine
boerderij Zuideinde 69. Rond 1840 gebouwd zijn de boerderij Zuideinde 12, met
dwars geplaatst woonhuis en omlijste ingang, en de vergelijkbare boerderij Denk en
Werk (Zuideinde 30). Versierde windveren hebben de langhuisboerderijen Noordeinde
16 (circa 1895) en Semper Gaudensis (Zuideinde 24; 1912).
Woonhuizen. Voorbeelden van 19de-eeuwse diepe huizen zijn Dorpsstraat 48,
Dorpsstraat 59 (circa 1860) en Dorpsstraat 54, met een erker (circa 1850). Dwarse
eenlaagspanden uit die tijd zijn Dorpsstraat 62, met winkelpui (circa 1885),
Dorpsstraat 7 (1884) en Zuideinde 25 (1892). Begin 20ste eeuw gebouwd zijn het
dwarse tweelaags huis Dorpsstraat 21 (circa 1905) en de met een hoger opgetrokken
middenrisaliet uitgevoerde dwarse eenlaagspanden Noordeinde 52 (circa 1900) en
Zuideinde 31 (1913). Ook Noordeinde 17 en Noordeinde 59 (beide circa 1910) hebben
een hoger opgetrokken gevelgedeelte. De door A. van der Lee ontworpen villa
Dorpsstraat 8 is uit 1924.
Windmolen ‘De Morgenster’ (Noordeinde 96) is een met riet gedekte achtkante
stellingmolen met gemetselde onderbouw. Deze korenmolen werd gebouwd in 1870.
De eenlaags molenaarswoning (Noordeinde 92-94) dateert uit 1910.
Het voorm. station (Stationsweg 6) werd in 1913-'14 gebouwd aan de spoorlijn
Alphen aan den Rijn-Uithoorn van de Hollandsche Electrische Spoorweg
Maatschappij. Dit tweelaags pand met haakse bouwdelen doet sinds 1936 dienst als
woonhuis.
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De Alg. begraafplaats (tegenover Zuideinde 22), aangelegd in 1873 naar plannen
van M. Rutgers, heeft bij de ingang een gepleisterd baarhuisje en een lijkenhuisje
met vroeg-neogotische details.
Poldermolens. Ten zuidwesten van Aarlanderveen staan vier poldermolens die
samen een molengang met getrapte bemaling vormen en die tussen 1786 en 1805 de
Drooggemaakte Polder aan de Westzijde van Aarlanderveen drooglegden. Deze
achtkante grondzeilers hebben een met riet gedekte romp en kap. De bovenmolen
(Kortsteekterweg 24) en de middelmolen (Achtermiddenweg 2) zijn in 1785 gebouwd
en respectievelijk in 1823 en 1868 afgebrand en vervolgens vernieuwd. De onderste
molen (Achtermiddenweg 4) uit 1786 is na een brand in 1924 vernieuwd. De vierde
molen of Putmolen (Kerkvaartsweg 61) heeft men in 1801 toegevoegd om het diepste
deel droog te malen.

Abbenbroek
(gemeente Bernisse)
Havendorp aan de Bernisse, ontstaan na de bedijking van de polder Het Oude Land
van Abbenbroek (1206). Een afgedamde kreek werd daarbij vergroot tot een
rechthoekige havenkom met bebouwing op de daaromheen lopende dijk (Ring). Aan
een weg die de polder inloopt (Kerkplein) bouwde men op enige afstand van de
haven een kerk. Ten noorden hiervan verrees in de 13de eeuw het (later verdwenen)
kasteel van de heer van Abbenbroek. Tussen beide gebouwen werd in de 17de eeuw
het ambachtsherenhuis opgericht. Na de verlanding van de Bernisse in de 16de eeuw
werd de haven in de 19de eeuw afgedamd en vervolgens in een dorpsvijver (met
boenstoepjes) veranderd. Na de Watersnoodramp van 1953 is Abbenbroek in
bescheiden mate uitgebreid.
De Herv. kerk (bij Kerkplein 9), oorspronkelijk gewijd aan St. Egidius, is een
driebeukige kerk met recht gesloten koor en een halfingebouwde toren van drie
geledingen met overhoekse steunberen en een tentdak. Tegen een (verdwenen)
laat-13de-eeuws schip bouwde men kort na 1300 het huidige koor in vroege
baksteengotiek (romano-gotiek) met twee lancetvensters en een puntgevel met
klaverbladvormige nis. De noordgevel heeft een fries met bakstenen driepasboogjes.
De toren verrees in de eerste helft van de 15de eeuw en werd vermdoedelijk

Abbenbroek, Herv. kerk
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Abbenbroek, Muziektent

eind 15de eeuw verhoogd met de bovenste - later ingekorte - geleding. Hierin hangt
een door Willem Sloterdiic en Gerrit Butendiic gegoten klok (1450). Na de stichting
van een kapittel (1483) en de verheffing tot collegiale kerk (1491) begon de bouw
van het huidige schip en raakte de toren gedeeltelijk ingebouwd. De zijbeuktraveeën
hebben elk een dwarskap met tuitgevel. Aan de zuidzijde gingen deze topgevels
verloren bij een storm in 1747. Een gevelsteen uit 1754 duidt op herstelwerk. De
toren werd in 1875 verbouwd en in 1925 gerestaureerd. Bij de kerkrestauratie in
1930-'33, onder leiding van J.W. Janzen, zijn de zijtopgevels aan de zuidzijde
herbouwd.
Inwendig bevinden zich in het koor twee vroeg-gotische muurstijlen met in hout
vertaalde ‘simpele corinthische’ kapitelen. De recent ontpleisterde zuilen in het schip
hebben koolbladkapitelen en banden van Ledesteen. De middenbeukkap uit 1521
(d) is uitgevoerd met schinkels voor een houten gewelf maar mist de
gewelfbeschieting; de zijbeukstraveeën hebben eveneens ziende kapjes. Tot de
inventaris behoren een verplaatst laatgotisch koorhek (circa 1500; vernieuwd 1625)
en een preekstoel (1613). Verder liggen er enkele grafzerken, waaronder een
laat-gotische voor Bouwen Albout († 1461) en maniëristische zerken voor de heren
van Abbenbroek (1607, 1619, 1658). De voorm. pastorie (Kerkplein 4) is een statig
tweelaags pand uit 1764 met ingangsomlijsting.
Het ambachtsherenhuis (Kerkplein 9a) is een statig L-vormig tweelaags gebouw,
waarvan de oudste muurdelen van vóór 1600 dateren. Na verbouwingen in de 17de
eeuw kreeg het pand in 1768 een nieuwe voorgevel, waarna het als jachthuis diende.
Een ingrijpende restauratie is uitgevoerd in 1968. Midden-18de-eeuws is het
toegangshek in Lodewijk XIV-stijl.
Woonhuizen. De oudste bebouwing aan de Ring stamt van rond 1800, zoals de
gepleisterde dwarse eenlaagspanden Ring 15-16 en de met halsgevels uitgevoerde
diepe huizen Ring 20 en Ring 6 (gepleisterd). Jonger zijn de diepe huizen Ring 5
(circa 1850), met puntgevel, en Ring 2 en 22 (beide circa 1860) met gepleisterde
ingezwenkte lijstgevels. De aardige voorm. winkeltjes Ring 3 en 5a zijn rond 1925
gebouwd.
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Boerderijen. Een 17de-eeuwse kern heeft de kleine boerderij Gemeenlandsedijk
Zuid 33. De boerderij Gemeenlandsedijk 55 bestaat uit een gedeeltelijk met hout
beklede zijlangsdeel (1887) en een gepleisterd woonhuis (1908).
De zeskantige muziektent (Ring ong.), gelegen in de dorpsvijver, dateert uit circa
1930 en bestaat uit een betonnen onderbouw met bruggedeelte en een houten opbouw
met tentdak.
Windmolen ‘De Hoop’ (Gemeenlandsedijk Zuid 25) is een deels wit gepleisterde
ronde grondzeiler met een met dakleer beklede kap, gebouwd in 1842 als korenmolen.

Alblasserdam
Dorp, ontstaan bij de rond 1280 afgedamde monding van de Alblas. De bebouwing
breidde zich oostwaarts (Kerkstraat) uit en na aanleg van de Kinderdijk (vanaf 1372)
ook westwaarts. Een sterke industriële ontwikkeling volgde in de tweede helft van
de 19de eeuw door de vestiging van scheepsbouw en daaraan verwante bedrijven.
Aan de Ruigenhil resteren daarvan nog grote hallen, waaronder die voor de
kabelfabriek Nedstaal (circa 1930). Alblasserdam werd op 11 mei 1940 door
luchtaanvallen verwoest tijdens de opmars van de Duitsers naar Rotterdam. De
wederopbouw in 1942-'43 geschiedde naar plannen van S.J. van Embden en onder
supervisie van B. van Bilderbeek. Na de Tweede Wereldoorlog zijn aan de noordzijde
forse woonwijken verwezenlijkt en aan de zuidzijde van de Alblas een nieuw
industrieterrein.
De Oude Toren (Kerkstraat 203) is het restant van de middeleeuwse dorpskerk.
Deze toren van drie geledingen met blindnissen en boogfries verrees rond 1475. De
in 1575 opgelopen brandschade werd in 1612 hersteld en de achtzijdige spits is uit
1642. In de toren hangt een door François Hemony gegoten klok (1659). Tegen de
in 1979 gerestaureerde toren staan restanten van het vroeg-16de-eeuwse schip, dat
in 1854 werd gesloopt.
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Alblasserdam, Oude Toren (1984)

Achter de toren ligt de Alg. begraafplaats, oorspronkelijk het kerkhof. Deze in
1930 en 1955 uitgebreide begraafplaats heeft een aula uit 1960. Opvallend is de
grafkelder voor de familie B.C.A. Rijkée-Vroege (1872).
De Herv. kerk (Cortgene 8) is een kruiskerk met een deels ingebouwde toren met
achtzijdige opbouw en spits. Deze kerk werd in 1899 buitendijks gebouwd naar een
ontwerp met neogotische elementen van A. van Nugteren, ter plaatse van een
voorganger uit 1854. De kerk is gerestaureerd in 2004. De voorm. pastorie (Cortgene
6) dateert uit 1882 en is uitgevoerd in eclectische vormen.
Overige kerken. De voorm. R.K. O.L. Vrouwe van Fatimakerk (Waalmondselaan
16; 1950, C. Kramers en P.Q. Willemsen), een kleine traditionalistische zaalkerk
met dakruiter, is sinds 1967 in gebruik als Chr. Geref. kerk. De huidige R.K. O.L.
Vrouwe van Fatimakerk (Parallelweg 7; 1966-'67, H. Nefkens) is een forse ronde
kerk met vrijstaande betonnen klokkentoren.
Het voorm. gemeenlandshuis van het waterschap Nederwaard (Dam 65) is een
L-vormig pand met een slank traptorentje in de binnenhoek. Het oorspronkelijke
polderhuis werd in 1937 herbouwd, en na de verwoesting in 1940 opnieuw in 1942-'43
naar plannen van H. van der Kloot Meijburg.

Alblasserdam, Villa Cortgene 127-129 (1992)

Het raadhuis (Cortgene 2), een fors traditionalistisch gebouw uit 1965, is
ontworpen door J.F. Berghoef en H. Klarenbeek.
Woonhuizen. Het statige tweelaagse Huis te Kinderdijk (Oost Kinderdijk 191)
heeft een 17de-eeuwse kern en kreeg rond 1720 een gevel met een omlijste ingang
en daarboven een venster met Lodewijk XIV-omlijsting. Het huis is verbouwd en
uitgebreid in 1929 (gevelsteen). Het Ambachtsherenhuis (Cortgene 9), een deftig
dwars
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Alblasserdam, Woonhuis Haven 17-19

huis uit 1841, heeft in het middenrisaliet een entree met poortvormige houten
omlijsting in neoclassicistische stijl. Eveneens sober neoclassicistisch van vorm zijn
de eenlaagspanden Cortgene 1 (circa 1850) en Cortgene 3 (circa 1860; vensters circa
1910); het laatste heeft een opvallende gepleisterde dakerker. Het wit geschilderde
huis Cortgene 79 (circa 1880) bezit een voordeur in Lodewijk XV-stijl, afkomstig
van een gesloopt 18de-eeuws huis. Eclectisch van vorm zijn het dwarse eenlaagspand
West
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Kinderdijk 279 (circa 1870) en het met hoger opgetrokken middenrisaliet uitgevoerde
eenlaagspand Oost Kinderdijk 4 (circa 1880). Het bijbehorende koetshuis is in
chaletstijl uitgevoerd. De uit dezelfde tijd daterende villa Doresteyn (Cortgene 115)
heeft in 1902 een overhuifd gietijzeren balkon en een neorenaissance-ingangspartij
gekregen. Neorenaissance-details vertoont ook het dwarse eenlaagspand West
Kinderdijk 281 (circa 1890). Markant is de rond 1905 voor F.H. van der Lee, directeur
van een machinefabriek, gebouwde neorenaissance-villa Cortgene 127-129, voorzien
van een erkerpartij met toren. Rationalistische elementen zijn zichtbaar bij de villa
Cortgene 123 (circa 1903). Het dijkhuis West Kinderdijk 89 verrees in 1923 voor
mevr. A. van Zessen naar een functionalistisch ontwerp van C. van Eesteren met een
kleurenschema van Th. van Doesburg.
De in 1940 verwoeste dorpskern heeft men in 1942-'43 herbouwd in de stijl van
het traditionalisme. De woonhuizen Haven 3-19, ontworpen door H. van der Kloot
Meijburg, worden geaccentueerd door hoekpartijen met klokgevels. De woon- en
winkelpanden Dam 69-81 hebben gevarieerde vormen met puntgevels en dakerkers.
Arbeiderswoningen. Opmerkelijk is het dwars op de straat staande blok
rug-aan-rugwoningen Kerkstraat 53-81, met op de kop een smederij. Het werd in
1853 gebouwd in opdracht van de smid G. de Jong. Voorbeelden van rijen
afdakswoningen zijn West Kinderdijk 251-261 (circa 1870), Kade 1-9 (circa 1910)
en Blokweerweg 2-16 (1925-'28). Volkswoningbouw is te vinden aan de
Blokweersingel e.o. (circa 1925). Een ander voorbeeld vormen de voor
bouwvereniging ‘Beter Wonen’ gebouwde huizen C. Smitstraat 2-24 (1931).
Horeca. In 1941-'43 gebouwd in traditionalistische vormen zijn het hotel ‘Wapen
van Alblasserdam’ (Dam 24) en het voorm. café ‘Het Vergulde Paard’ (Dam 67).
Boerderijen. Een 17de-eeuwse kern heeft de dwarsdeelboerderij Kerkstraat 175
met vloeddeur. Bij het dwarse voorhuis van de boerderij Oost

Alblasserdam, Boerderij Hof Souburg

Kinderdijk 301-303 zijn in de zijgevel 17de-eeuwse ontlastingsbogen te zien.
Gebouwd ter plaatse van een 13de-eeuws kasteel - en later een 18de-eeuws huis - is
de boerderij Hof Souburg (Kortland 51), die is voorzien van een fors eclectisch
voorhuis uit 1857 met rijk gesneden windveren. Noemenswaardige
langhuisboerderijen zijn Kerkstraat 38 en 85 (beide circa 1860) en Vinkenpolderweg
1 (1924).
De watertoren (bij Ruigenhil 3) verrees in 1904 buitendijks naar een ontwerp van
J. Smit en constructeur A. Visser. De toren heeft een ijzeren vlakbodemreservoir.
De sluis in de Alblas (bij Dam 65) - in eerste instantie aangelegd in de 16de eeuw
- werd in 1940 verwoest. Bij de herbouw in 1943 met sluishokje (H. van der Kloot
Meijburg) heeft men de aan oude herstellingen herinnerende jaartalstenen (1599,
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1713, 1877, 1906) opnieuw ingemetseld. Bij de wegverbreding in 1997 is de sluis
gedicht.
Straatmeubilair. De gemetselde zitbank aan de Polderstraat dateert uit 1940. Aan
het door H.C. Mac Lean ontworpen verzetsmonument uit 1950 (Polderstraat
ongenummerd) heeft men in 1983 een leeuw op een zuil toegevoegd.
Poldermolens. De polder Souburgh werd bemaald door de Souburgse Molen
(Kortland 57) uit 1860 en de poledr Kortland door de Kortlandse Molen (Kortland
36) uit 1890, twee wit geschilderde ronde grondzeilers met scheprad en een met
dakleer beklede kap.

Alphen aan den Rijn
Dijkdorp, ontstaan op een oeverwal van de Oude Rijn. In de Romeinse tijd stond ten
noorden van de huidige Castellumstraat het castellum Albaniana (circa 50-250 na
Chr.). In de 8ste eeuw was opnieuw sprake van bewoning op de linker Rijnoever
(Hoge Zijde). In de 9de en 10de eeuw werd het dijkdorp aangeduid als Alfna. Vanaf
de 17de eeuw was er een kleine dorpskom bij de brug over de Oude Rijn. Rond 1660
werd in de dorpskern het Omleidingskanaal gegraven om de bij de Alphense brug
hinderlijk grote stroomsnelheid van de Oude Rijn te verlagen.
Op een oeverwal langs de rechter Rijnoever (Lage Zijde) ontwikkelden zich in de
middeleeuwen dijkdorpen Aarlanderveen (Rijndijk) en Oudshoorn. De in Oude Rijn
uitmondende Kromme Aar vormde de grens tussen beide dorpen. Langs de Kromme
Aar vormde zich enige lintbebouwing haaks op de Oude Rijn. In 1657 werd de
Kromme Aar gekanaliseerd en ontstond meer oostelijk de Nieuwe Vaart.
Met de aanleg van de spoorlijn Leiden-Woerden in 1878 aan de westzijde van het
dorp ontstond meer bebouwing aan die zijde. De lineaire bebouwing van Alphen
verdichtte zich in de 19de eeuw sterker dan die aan de andere zijde van de Oude Rijn
in Aarlanderveen (Rijndijk) en Oudshoorn. Het zwaartepunt van Oudshoorn
verplaatste zich van de kerk naar de Hooftstraat (vanaf 1865). De Stationsstraat tussen
rivier en station werd vanaf circa 1900 bebouwd. Rond 1905 heeft men de Oude Rijn
verbreed.
De gemeente Alphen aan den Rijn ontstond in 1918 door de samenvoeging van
Aarlanderveen, Oudshoorn en Alphen. Vanaf circa 1920 verrezen aan beide zijden
van de rivier nieuwe woonwijken achter de oude lintbebouwing. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn de drie kernen ruimtelijk geïntegreerd en heeft Alphen aan den
Rijn aan weerszijden van de Oude Rijn een grote expansie doorgemaakt. Zo zijn
onder meer in westelijke richting de Rijnhaven met industrieterrein (1959-'62 en
1965) verwezenlijkt en vanaf circa 1965 in noordelijke richting de grootschalige
uitbreidingswijken Ridderveld I en Ridderveld II en in zuidelijke
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Alphen aan den Rijn, (Herv.) Oudhoornse kerk, plattegrond

richting de wijk Kerk en Zanen (vanaf circa 1985). Daar is in 1994 ook het
archeologische themapark Archeon aangelegd.
De (Herv.) Oudshoornse kerk (Oudshoornseweg 90) is opgezet in de vorm van
een Grieks kruis met lagere bouwdelen in de oksels en een opengewerkt
klokkentorentje met spits op de viering. Ambachtsheer Cornelis de Vlaming liet deze
classicistische kerk in 1663-'65 bouwen naar ontwerp van Daniël Stalpaert. Het
gebouw heeft een bakstenen portaal en kenmerkende ingezwenkte steunberen. In de
klokkentoren hangt een door Petit & Fritsen gegoten klok (1835). De kerk is in
1955-'57 en in 1979-'81 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven rustend op vier pijlers; de
lagere bouwdelen hebben stenen kruisgewelven. De (trompe d'oeil)
grisaille-beschildering op de tongewelven, oorspronkelijk aangebracht door Mattheus
Pellecom (1665), is in 1855 ingrijpend gerestaureerd en gewijzigd. Van de
gebrandschilderde ramen (1666-'71) is er één gemaakt door Abraham Torenvliet en
zijn de andere door Pieter Janssen vervaardigd. De kerk bevat delen van het door
Bartholomeus Eggers vervaardigde wit-marmeren grafmonument (1676) voor
Nicholaä Hooft, echtgenote van

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Alphen aan den Rijn, (Herv.) Oudshoornse kerk (1984)

Cornelis de Vlaming. Tot de inventaris behoren verder een door Cornelis Ferdinand
en Cornelis Swartsenburgh vervaardigde preekstoel (1668) en een door Hendrik
Herman Hess gebouwd orgel met kast in Lodewijk XVI-stijl (1783; gerestaureerd
1975). Verder zijn er rouwborden uit 1793 en 1822 en een neorenaissance-doophek
door W.H. Broesterhuizen (1910).
De pastorie (Oudshoornseweg 78) is een gepleisterd blokvormig huis uit 1861
naar ontwerp van P.A. Korevaar, dat een voorganger uit 1751 verving.
De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Paradijslaan 7) is een driebeukige pseudo-basilicale
kruiskerk met vijfzijdige gesloten apsis, niet-uitstekend dwarsschip en een doopkapel;
de toren telt drie geledingen en een achtkante lantaarn met spits. Aan weerszijden
van de toren bevindt zich boven de zijbeuken een zaal. Deze neogotische kerk verrees
in 1885-'86 naar ontwerp van E.J. Margry. Het gepolychromeerde neogotische
interieur wordt gedekt door een houten spitstongewelf (schip) en stenen
kruisribgewelven (zijbeuken). De inventaris uit het atelier Margry en Snickers omvat
een zwart-marmeren doopvont (1892), een

Alphen aan den Rijn, R.K. St.-Bonifatiuskerk
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preekstoel (1889), hoofdaltaar (1892) en zijaltaren (1892). Het orgel (1900) is
gebouwd door W. Hilboesen.
Op het kerkhof (bij Paradijslaan 7) staat een kleine kapel (1876) met gepleisterde
speklagen, die in 1891 naar de huidige plaats is overgebracht. De tweelaags pastorie
(Paradijslaan 6) dateert uit 1886 en is ook ontworpen door Margry. Het
verenigingsgebouw ‘St.-Jozef’ (Paradijslaan 3), opgetrokken in 1903 naar plannen
van J. Etmans (uitgebreid 1918), is een eenlaagspand met ‘Um 1800’-invloeden. Het
patronaat ‘St.-Pancratius’ (Paradijslaan 8) stamt uit 1925.
De (Geref.) Maranathakerk (Raadhuisstraat 82) is een zaalkerk met geveltoren
en spits, gebouwd in 1888 naar ontwerp van W.C. Coepijn. De torenspits is uit 1913.
De kerk bevat een 18de-eeuwse preekstoel.
De voorm. synagoge (Van Mandersloostraat 30), sinds 1955 in gebruik als
Remonstr. kerk, is een recht gesloten zaalgebouw. Dit in 1833 opgerichte en in 1879
uitgebreide gebouw kreeg na een brand de huidige vorm bij een ingrijpende
verbouwing in 1896 naar plannen van J. Hengeveld. Het oorspronkelijke interieur
met Ark, lambrisering en galerij is nagenoeg geheel bewaard. In 1976 is een portaal
aangebouwd.
De (Herv.) Adventskerk (Julianastraat 69) is een kruiskerk met vieringdakruiter
en een terzijde geplaatste toren, gebouwd in 1920-'22 naar een ontwerp met
rationalistische invloeden van W.Ch. Kuijper; ze verving een in 1916 door brand
verwoest kerkgebouw. De kerk is in 1974-'75 gerenoveerd. Kuijper ontwierp tevens
de neobyzantijnse preekstoel. Het orgel (1922) werd gebouwd door de firma G.F.
Steinmeyer en Co. Achter de kerk staat de achtkante classicistische grafkapel van
Theodorus baron de Smeth uit 1773. Deze kapel met gestukadoord koepelgewelf
was aanvankelijk tegen de kerk gebouwd maar kwam na de brand in 1916 vrij te
staan. De voorm. pastorie (Emmalaan 2) uit 1928 is ontworpen door Kuijper.
Overige kerken. Door J. Hengeveld ontworpen is de voorm. Geref. kerk
(Hooftstraat 240) uit 1904, een zaalkerk met tuitgevel, geveldakruiter en
neorenaissance-diamantkoppen. Deze kerk is momenteel in gebruik bij de Oud Geref.
Gemeente in Nederland. De voorm. (Herv.) Rechtzinnige kapel (Hooftstraat 254) is
een zaalkerk uit 1908, gebouwd als kapel van de Vereniging tot Evangelisatie op
Geref. Grondslag. Het naastgelegen evangelisatiegebouw Rehoboth (Hooftstraat 256)
is een tweelaags pand uit 1935 naar ontwerp van W.B. Kroon. In 1995-'96 omgebouwd
tot appartementen is de voorm. (Geref.) Jeruzalemkerk (Grijpensteinstraat 14-20),
opgericht in 1926 als een zaalkerk met aan weerszijden een hoger opgetrokken
gevelgedeelte. De voorm. Bethelkerk (Emmalaan 43) is een zaalkerk met dakruiter,
gebouwd in 1929-'30 naar een ontwerp met zakelijk-expressionistische invloeden
van W.B. Kroon.
Een moderne zaalkerk is de (Geref.) Salvatorikerk (Willem de Zwijgerlaan ong.),
gebouwd in 1959-'61 naar ontwerp van C.G. Geenen en L.R.T. Oskam met een
vrijstaande klokkentoren. De kerk bevat een door P. van Oeckelen gebouwd orgel
(circa 1840). Andere moderne zaalkerken met terzijde geplaatste klokkentoren zijn
de door H.A. en G. Pothoven ontworpen (Herv.) Opstandingskerk (Prinses
Marijkestraat 69) uit 1964 en de R.K. St. -Pius X kerk (bij Van Nesstraat 4) uit 1965
naar plannen van H.A. van Oerle, J.J. Schrama en Bos.
Het voorm. Nutsgebouw (Hooftstraat 30), een dwars pand met middenrisaliet en
langgerekte eenlaags achterbouw, werd opgericht in 1894 voor het Departement
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Alphen en Oudshoorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen naar een
neorenaissance-ontwerp van H.J. Jesse. Uitbreidingen volgden in 1906 en 1928.
Het voorm. Geref. verenigingsgebouw ‘Concordia’ (Concordiastraat 29) is een
eenlaagspand met tuitgevels en neorenaissance-elementen, gebouwd in 1900 naar
plannen van J. Hengeveld.
De voorm. Marthastichting (C. Geellaan 2) oftewel de in 1883 opgerichte
‘Vereniging Marthastichting voor Onverzorgde Kinderen’ kocht in 1895 de
18de-eeuwse buitenplaats Rijnstroom (huis gesloopt 1925). Het in 1896-'97 naar
ontwerp van J. Hengeveld gebouwde Meisjes- en Moederhuis (W.M. Offringalaan
2-28) werd bij een renovatie in 1930 omgedoopt tot Koningin Emma Meisjeshuis.
De gevelsteen met Maria en Martha is vervaardigd door L.J. Vreugde (1930). De
parkaanleg rond het huis Rijnstroom werd in 1911 naar plannen van tuinarchitect
H. Copijn in landschapsstijl herzien. Nadat in 1907 predikant A.W. Voors directeur
was geworden, kwamen naar plannen van M.A. van Nieukerken diverse nieuwe
gebouwen in Nieuw Historiserende stijl tot stand, te weten de onderwijzerswoning
(1910), het langwerpige Economie- of Centraal-Gebouw (1910-'11) en de Koningin
Wilhelminaschool met gymzaal annex kerkzaal (1913-'14; dakruiter 1953). De in
1923-'24 gebouwde neoclassicistische directeursvilla annex pastorie draagt in het
timpaan boven de zuidgevel het devies van de stichting: ‘De Heer zal voorzien’. De
Alphense burgerij schonk in 1935 een gedenkbank bij het afscheid van directeur
Voors. De Marthastichting is in 1982 opgeheven.
Het voorm. kantongerecht (Wilhelminalaan 26) is een tweelaags dwars pand dat
in 1880-'81 is gebouwd naar ontwerp van J.F. Metzelaar.
Het voorm. raadhuis van Aarlanderveen (Raadhuisstraat 100) is een T-vormig
tweelaags pand met middenrisaliet en dakruiter, gebouwd in 1886 naar een ontwerp
met neorenaissance-invloeden van W. Langhout. Het gebouw heeft tot 1918 als
raadhuis gediend.
Het voorm. raadhuis van Alphen aan den Rijn (Burg. Visserpark 28) is een fors
U-vormig tweelaags pand met hoger opgetrokken middenbouw voorzien van
ingangsomlijsting, balkon en dakruiter. De hoekrisalieten hebben tuitgevels. Dit in
1938-'39 naar een traditionalistisch ontwerp van C.J. Blaauw opgetrokken raadhuis
heeft binnen een rijk uitgevoerd trappenhuis en raadzaal.
Scholen. De voorm. lagere school (Raadhuisstraat 118) is een blokvormig
tweelaags pand uit 1895 met neorenaissance-invloeden. In 1901 is de voorm. naaien verstelschool Volksbelang (Rhenanialaan 1) opgetrokken, een diep eenlaagspand
met trapgevel. De tweelaags R.K. lagere school St.-Bonifacius (Paradijslaan 9-10)
kwam
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Alphen aan den Rijn, Raadhuis van Alphen aan den Rijn (1997)

in 1911 tot stand naar ontwerp van A. Rozestraten met acht klassen. In 1929 heeft
men een achtklassige ULO-school op L-vormige plattegrond toegevoegd (uitgebreid
1950). Zakelijk-expressionistische invloeden vertoont ook de openbare lagere
Zonnebloemschool (Jongkindt Coninckstraat 36), een gangschool uit 1931 naar
ontwerp van W.B. Kroon en W. Brouwer. De Chr. lagere Groen van Prinstererschool
(J. Nieuwenhuyzenstraat 26) is een eenlaags, L-vormig gebouw uit circa 1935.
Woonhuizen. Een met riet gedekte laat-middeleeuwse kap heeft het pand Rijnkade
6, waarvan de huidige ingezwenkte lijstgevel uit de 18de eeuw dateert. Het
gepleisterde huis Raadhuisstraat 40 is voorzien van een gevelsteen uit 1604 met een
voorstelling van de Ark van Noach. Hier was vanaf 1878 tot 1918 de
burgemeesterskamer en de secretarie van Aarlanderveen gevestigd. Het forse
tweelaags pand Julianastraat 4, ook wel ‘Schoutenhuis’ genoemd, heeft een
midden-17de-eeuwse kern (kelder en kap). Vanaf circa 1680 is door uitbreidingen
en door een samenvoeging rond 1750 een U-vormige plattegrond ontstaan. De
binnenplaats heeft men in 1968 volgebouwd. Tussen eind 18de en midden 19de eeuw
hebben diverse Alphense schouten in dit huis gewoond. Het eind 17de eeuw
opgetrokken dwarse herenhuis Rijnkade 5 heeft een eenvoudig pronkrisaliet uit circa
1750. Een 18de-eeuwse kern hebben de huizen 's Molenaarsweg 7 en 's Molenaarsweg
31, het laatste met souterrain en omlijste ingang. De huidige vorm van het in de kern
uit circa 1650 stammende herenhuis Rijn en Pruisoord (Rijnkade 11), een deels
gepleisterd tweelaags dwars huis, is ontstaan bij een verbouwing voor Pieter Moerkerk
tussen 1779 en 1785. Het ontwerp van de hardstenen lijstgevel met decoratie in
Lodewijk XVI-stijl wordt toegeschreven aan Jan Giudici. Ook het interieur bevat
decoraties in Lodewijk XVI-stijl. Het gepleisterde dwarse eenlaagspand Amstelstein
(Postkade 1) dateert waarschijnlijk uit circa 1800 en heeft een omlijste ingang. De
veelhoekige tweelaags koepelkamer aan de achterzijde is 18de-eeuws en bevat
oorspronkelijke interieurelementen. Het gebouw vormde de kern van een buitenplaats.
Na aankoop in 1883 begon N. Samsom hier een uitgeverij. Voorbeelden van
blokvormige herenhuizen uit circa 1840 met lijstgevel en ingangsomlijsting zijn
Overpost (Wilhelminalaan 12) en Vaartzicht (Wilhelminalaan 2). Het herenhuis
Raadwijk (Hoorn 105), voorheen Klein Raadwijk, is een gepleisterd neoclassicistisch
dwars eenlaagspand; het heeft een middenrisaliet met fronton. Het werd in 1840 vóór
een bestaande boerderij gebouwd. De middeleeuwse (mogelijk 15de-eeuwse) kelder
daarvan heeft ribloze kruisgewelven en een natuurstenen middenzuil met kapiteel.
De gepleisterde neoclassicistische Villa Nuova (Oudshoornseweg 174) werd in 1868
gebouwd voor J. Piek, directeur van een houtzagerij, en verving het in 1865
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afgebroken buitenhuis Buitenzorg. De villa heeft een verhoogd middendeel, een
tweelaags uitbouw en een serre. De voorm. buitenplaats Rust en Werk (Hoorn 65)
werd in 1685 genoemd met een steenbakkerij. Hierop werd tussen 1879 en 1899 het
huidige wit geschilderde blokvormige huis ‘Ten Rhijn’ gebouwd met neorenaissanceen chaletstijl-elementen. Het maakt nu onderdeel uit van het in 1950 geopende
vogelpark Avifauna. Van de 18de-eeuwse buitenplaats Weltevreden zijn het rond
1880 in opdracht van pannenfabrikant J. Clant gebouwde tuighuis annex paardenstal
en het koetshuis (Oudshoornseweg 110a en bij Groenoord 206) behouden. Voor J.T.
Piek verrees in 1883 de forse T-vormige villa Vredelust (Nuovaweg 1) in een stijl
met elementen uit de Franse neorenaissance.
Voorbeelden van gepleisterde eenlaags villa's met eclectische details zijn
Oudshoornseweg 96 (circa 1880), die diende als onderwijzerswoning van de school
van Oudshoorn, het middenganghuis Oudshoornseweg 112 (circa 1885) en
Oudshoornseweg 108 (circa 1890) met houten veranda. Het in de kern van circa 1850
daterende dwarse tweelaags huis Oudshoornseweg 7 kreeg de huidige
pseudo-vakwerkgevel rond 1895. In rijke neorenaissance-stijl uitgevoerd zijn de
herenhuizen Julianastraat 67 (1892), ontworpen door H.J. Jesse voor notaris Spruijt,
Julianastraat 50 (1895) en Raadhuisstraat 227-229 (1900), ontworpen door M. van
Vliet met een tot topgevel opgetrokken hoekrisaliet. Verder de herenhuizen P.
Doelmanstraat 6 (circa 1900), Prins Hendrikstraat 120 (1902) en Prins Hendrikstraat
66 (1904; ontwerp J. Hengeveld). Ook de geschakelde herenhuizen Wilhelminalaan
67-75, Stationsstraat 32-36 (1903; J. Hengeveld) en Stationsstraat 38-40 (circa 1900;
J. Hengeveld) hebben neorenaissancedetails. Een eenvoudiger
neorenaissancedetaillering vertonen de arbeiderswoningen

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

78

Alphen aan den Rijn, Herenhuis Prins Hendrikstraat 120 (1997)

Concordiastraat 17-27 (circa 1900). Het rijtje arbeiderswoningen Nieuwstraat 1-13
kwam in 1905 tot stand in opdracht van C. Pannevis. Interessante vroeg-20ste-eeuwse
huizen zijn het tweelaags huis Prins Hendrikstraat 168 (circa 1905), de bij de
(verdwenen) watertoren behorende eenlaags dienstwoning Hoorn 15 (1903) en de
naar een chaletstijl-ontwerp van C. Zaal gebouwde onderwijzerswoning
Raadhuisstraat 24 (1906). Verder de (gepleisterde) dubbele tweelaags huizen
Wilhelminalaan 20-22 en Gouwestraat 12-14, beide met een hoger opgetrokken
hoekpartij, en de herenhuizen Stationsstraat 5 (1907) en Stationsstraat 25 (circa
1910). Rationalistische invloeden vertonen de tweelaags villa's Ons Thuis
(Wilhelminalaan 77; 1912) en Uilennest (Wilhelminalaan 24; 1916), gebouwd in
opdracht van H. Jongenburg.
De ‘Nutsstichting tot verbetering van de Volkshuisvesting te Alphen aan den Rijn’
bouwde in 1919-'20 het complex arbeiderswoningen Brittenruststraat e.o., bestaande
uit dwarse eenlaagspanden waarvan enkele met een tot topgevel opgetrokken
geveldeel. Voorbeelden van villa's uit circa 1920 zijn Sonnehoeck (Wilhelminalaan
7; 1920, ontwerp W.B. Kroon) en Burg. Visserpark 4 (1923), gebouwd als
burgemeesterswoning. Het blokje deels gepleisterde eenlaagspanden Hoorn 87a-d
kwam in opdracht van T.A. Kooij tot stand in 1924-'25 met hoger opgetrokken
geveldelen op de hoeken. Voorbeelden van middenstandswoningen uit het interbellum
zijn Ten Harmsenstraat 1-5 en 7-9, de door de aannemersfirma A.L. en H. Oudenes
gebouwde huizen Hazeveld 8, 10-26 (1929-'34) en de door W.B. Kroon ontworpen
woningen Toussaintstraat 19-45 (1931). Expressionistische vormen heeft het huis
Van Boetzelaerstraat 75-77 (circa 1925) en zakelijk-expressionistische invloeden
zijn herkenbaar bij het vrijstaande huis Burg. Visserpark 6 (circa 1925) en het
woonhuis met bedrijfsruimte Hooftstraat 202 (circa 1930). Andere
zakelijk-expressionistische voorbeelden zijn het als bank met woning gebouwde
pand Stationsstraat 21c (1931), naar ontwerp van W.B. Kroon en G.W. Vis, de villa
Oudshoornseweg 110 (1934) en de huizen Dr. Lovinklaan 6-30 (1936).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Winkels. Eclectische details vertonen de winkels Hooftstraat 253-255 (circa 1885)
en het zogeheten Baarthuis (Hooftstraat 169), waarvan de kern uit 1856 dateert en
de winkelpui uit circa 1895. Een nagenoeg in oorspronkelijke staat verkerend
winkelinterieur van circa 1910 heeft het gepleisterde woon- en winkelpand
Julianastraat 38. Dit gebouw heeft een midden-19de-eeuwse kern en een
vroeg-17de-eeuwse kelder. Hooftstraat 122 kreeg de huidige vorm bij een verbouwing
in 1916 tot winkel-showroom in opdracht van J.R. Schouten, directeur van ‘Rhenania’
(verfmalerij, rijwiel- en autobedrijf en asfalteerinrichting). Expressionistische invloed
vertoont de winkel Raadhuisstraat 215 (1929). Het op een straathoek gesitueerde
woon- en winkelpand Emmalaan 45 (1931) is ontworpen door W.B. Kroon.
Nijverheid. Twee evenwijdige gesitueerde langwerpige kalkloodsen (bij
Raadhuisstraat 133), met daartussen een voormalig schuitenhuis, hoorden
oorspronkelijk bij een naastgelegen (verdwenen) trasmolen. De noordelijke loods
stamt in de huidige vorm uit 1818 en de zuidelijke uit 1831. De voorm.
Alphense stoomvruchtensappenfabriek 't Westland (Julianastraat 2a) werd gebouwd
in 1898 in opdracht van L. Varossieau ter vervanging van een fabriek uit 1866. Het
complex bestaat uit een lange, loodrecht op de Oude Rijn gelegen, fabriekshal, een
schoorsteen en vier pakhuizen langs het Omleidingska-
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naal. Het linker pakhuis dateert uit 1908. De garage Zaalbergstraat 4 werd in 1926
gebouwd naar een ontwerp met expressionistische details van W.B. Kroon. In
functionalistische stijl gebouwd is het complex met kantoren en productiehallen van
de voorm. chocoladefabriek ‘De Baronie’ (Prinses Beatrixlaan 1) uit 1954.
Pakhuizen. Goed bewaarde voorm. kaaspakhuizen zijn Prins Hendrikstraat 122
(circa 1895), met neorenaissance-elementen, en P. Doelmanstraat 16 (1900). Beide
hebben twee bouwlagen, een zolder met mansardedak en tuitgevels.
Het voorm. noodslachthuis (Aarkade 90) uit circa 1927 wordt gevormd door
enkele kubusvormige eenlaags bouwdelen met zakelijk-expressionistische elementen,
mogelijk naar ontwerp van J.D.J. Waardenburg.
Stations. Het station Alphen (Stationsplein 10), een gepleisterd pand met tweelaags
middendeel en eenlaags zijvleugels is in 1878 gebouwd voor de
Spoorweg-Maatschappij Leiden-Woerden. Een verbouwing met nieuwe kappen
volgde in 1932. Het voorm. station Gouwsluis (Steekterweg 65) werd in 1913
gebouwd aan de door de Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij nieuw
aangelegde spoorlijn Alphen aan den Rijn-Uithoorn. Het tweelaags pand

Alphen aan den Rijn, Hefbrug Gouwesluis

Alphen aan den Rijn, Boerderij Overbeek

met haakse bouwdelen doet sinds 1936 dienst als woonhuis.
Windmolen ‘De Eendracht’ (Gouwsluisseweg 46), een achtkante stellingmolen,
heeft een met leien gedekte romp en een met zink beklede kap. Deze korenmolen
werd in 1752 in Zaandam gebouwd als ‘De Twee Gebroeders’ en in 1898 naar Alphen
overgeplaatst.
Het voorm. stoomgemaal ‘Cornelis den Hertog’ (Woubrugseweg 78a) is een
T-vormig eenlaagspand met tuitgevels, gebouwd in 1879 ter bemaling van de polder
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Vierambacht. De ene centrifugaalpomp is in 1910 geleverd door de firma Pannevis
en de andere bij de elektrificatie in 1922 door de firma Jaffa in 1923.
De hefbrug ‘Gouwesluis’ over de Gouwe (Goudse Schouw ong.) is een forse
geklonken stalen vakwerkbrug met hoge heftorens. Deze door N.V. De Vries Robbé
& Co. gebouwde brug verving in 1938 een draaibrug bij de verbreding en kanalisatie
van de Gouwe. Aan de noordzijde ligt de Gouwesluis, een keersluis uit 1938.
Het Bospark (Parklaan) werd in het kader van de werkverschaffing in 1935-'37
aangelegd in landschappelijke stijl naar plannen van H.A. Hansen aansluitend op de
achterzijde van het raadhuis. Het in 1976 uitgebreide park is in 1997 gerenoveerd.
Het voorm. metaarhuisje (Aarkade 63), een klein blokvormig gebouw van circa
1920, behoorde bij de in 1802 gestichte en in 1964 geruimde Isr. begraafplaats.
Boerderijen. Aan de randen van Alphen aan den Rijn liggen verschillende
waardevolle boerderijen. De krukhuisboerderij Overbeek (Landlustweg 12) dateert
uit 1620 en heeft in de zijgevel een hart- en ruitvormige baksteendecoratie. Een
vroeg-17de-eeuwse kern hebben ook de gepleisterde hallenhuisboerderij Steekterweg
49 en de krukhuisboerderij Hoorn 418. Een 18de-eeuwse kern bezitten de
hallenhuisboerderijen Hoorn 420 en Landlustweg 9, met hoger 19de-eeuws
stalgedeelte, en verder de boerderijen Ringbrug (Kortsteekterweg 30), met souterrain
en bel-etage en een jongere achteraanbouw, en De Bonte Paal (Hoorn 428). De in
de kern uit 1796 daterende hallenhuisboerderij Brentano's Yvervrucht (Ridderbuurt
57) heeft een voorgevel uit circa 1905. Uit de 19de eeuw stammen de deels
onderkelderde vroeg-19de-eeuwse langhuisboerderij Kortsteekterweg 42, voorzien
van een zomerhuis met ingezwenkte gevel, en de langhuisboerderijen Rijnbogt
(Kortsteekterweg 46; circa 1860), met ingezwenkte lijstgevel, Kortsteekterweg 52
(circa 1880) en Ridderbuurt 13 (circa 1880) met middenrisaliet, gepleisterde
hoekpilasters en
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chaletstijl-details. boerderij Kortsteekterweg 63 met dwars geplaatst woonhuis dateert
uit 1887. Begin 20ste eeuw gebouwd zijn de langhuisboerderijen Voorzorg (Hoorn
414-416; 1913), Bouwlust (Steekterweg 33; circa 1900), Steekterweg 57 (circa 1905),
voorzien van gezaagde windveren, en de Spruyten Hoeve (Ridderbuurt 6; circa 1905).
De in 1939-'40 naar ontwerp van A. Trappenburg gebouwde experimentele boerderij
Ridderbuurt 19 heeft een ellipsvormig stalgebouw.
Poldermolens. De polder Steekt werd bemalen door de vermoedelijk uit 1597
stammende Steektermolen (Steekterweg 31), een wipmolen die een met riet gedekte
ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis heeft. De Vrouwgeestmolen
(Heimansbuurt 1), een met riet gedekte achtkante grondzeiler uit 1797, bemaalde de
polder Vrouwgeest.

Ameide
(gemeente Zederik)
Kleine stad aan de Lek, ontstaan op een rond 1277 bedijkte oeverwal waarmee het
Broekse Water werd afgedamd en een binnen- en een buitenhaven werden gevormd.
Rond 1300 verleende Dirk van Herlaer aan de nederzetting enkele

Ameide, Stadhuis

stadsrechten (vernieuwd 1433). Door concurrentie van Vianen ontwikkelde Ameide
zich niet tot een echte stad. De wallen werden vermoedelijk al in 1527 ontmanteld.
Overslag van goederen en rivierhandel brachten Ameide een bescheiden bloei. De
aan één zijde bebouwde Voorstraat kreeg enige stedelijke allure. In de 19de eeuw
werden bescheiden uitbreidingen verwezenlijkt aan de west- en de zuidzijde. De
buitenhaven heeft men in 1820 gedempt (Voorstraat) en de binnenhaven in 1935
(Prinsengracht). Na de Tweede Wereldoorlog zijn woonwijken ontstaan aan de zuiden oostzijde. Ameide is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 10) is een driebeukige pseudo-basilicale kerk met
vijfzijdig gesloten koor, zuidtransept en een toren van vijf geledingen met balustrade
en ingesnoerde spits. De laat-romaanse toren verrees eind 13de eeuw. De bovenste
geleding werd in de 17de eeuw gewijzigd en de twee onderste geledingen werden
in 1837 aan de westzijde voorzien van schuine steunberen. In de toren hangt een
door Henricus Meurs gegoten klok (1608). Het laat-gotische schip en koor kwamen
rond 1500 tot stand. Tegen de noordzijde van het koor staat een consistorie uit 1858.
Bij de restauratie in 1954-'55 van de in 1953 geheel uitgebrande kerk heeft men het
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Ameide, Gemeenlandshuis

zuidtransept toegevoegd en de bovenzijde van de toren gereconstrueerd en verhoogd.
Overige kerken. De Chr. Geref. kerk (J.W. van Puttestraat 5), een in kalkzandsteen
opgetrokken zaalkerk met schoudergevel, werd rond 1900 gebouwd. De voorm.
Geref. kerk (Prinsengracht 83), nu bibliotheek, is een zakelijk-expressionistische
zaalgebouw uit circa 1930.
Het voorm. stadhuis (Dam 1) is een vrijstaand dwars pand uit 1644 met souterrain,
bel-etage, trapgevels en een houten dakruiter met uurwerk en carillon. De
bel-etagevensters aan de voorzijde hebben zandstenen frontons in sobere
classicistische vormen. Boven de entree zit een gebeeldhouwde steen met het wapen
van de familie Van Brederode. Een lage bordestrap met gemetselde balustrade en
leeuwen verschaft toegang tot het souterrain met cachot en waag (later brandspuithuis).
De zijgevels hebben classicistische dorische poortjes. Het stadhuis was tot 1959 bezit
van de ambachtsheer. Daarna volgde in 1959-'61 een ingrijpende restauratie (T. van
Hoogevest).
Het voorm. gemeenlandshuis (Voorstraat 5) is een drielaags pand waarvan het
middenrisaliet is voorzien van een gekroond ambachtswapen en een driehoekig
fronton met jaartal ‘1760’. Het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard liet in
dat jaar onder leiding van
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Ameide, Openbare lagere school

Jan van der Linden een bestaand pand verhogen en de huidige lijstgevel optrekken.
Op de hoeken van die gevel staan siervazen in Lodewijk XV-stijl. Het toen eveneens
toegevoegde achterhuis is met het voorhuis verbonden via een als trappenhuis dienend
tussenlid. Het gebouw heeft zijn functie als gemeenlandshuis tot 1987 behouden.
Het bijbehorende, mogelijk eind-18de-eeuwse, koetshuis (Nieuwstraat 14) diende
van 1883 tot 1987 als archiefgebouw.
De voorm. openbare lagere school (Fransestraat 24) dateert uit circa 1890 en is
bereikbaar via een steegje. Het toegangsportaal is uitgevoerd in rijke
neorenaissance-stijl.
Woonhuizen. De oudste huizen van Ameide zijn 17de-eeuwse diepe huizen met
verdieping en eenvoudige tuitgevels, zoals Dam 8 met de jaartalankers ‘1681’
(empire-snijvenster circa 1790). Het laat-17de-eeuwse huis Kerkstraat 2 heeft een
smaller en lager achterhuis met pothuis. Het onderkelderde en via een trapje
toegankelijke diepe huis Voorstraat 2 is vermoedelijk begin 18de eeuw gebouwd en
heeft een tuitgevel met driehoekig fronton. Bij Voorstraat 3 heeft men de 17de-eeuwse
puntgevel begin 19de eeuw gewijzigd in een lijstgevel. Het rond 1750 tot stand
gekomen herenhuis Voorstraat 6, met een rijk gesneden deurpartij in Lodewijk
XIV-stijl, kreeg begin 19de eeuw een nieuwe lijstgevel en bevat een trap in Lodewijk
XV-stijl. Uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl is de brede lijstgevel van Voorstraat 7
(circa 1800, gerestaureerd 1975). Binnen is stucwerk uit die tijd behouden, evenals
een behangselschildering van H. van Barneveldt (1804). Uit het begin van de 19de
eeuw dateren ook het tweebeukige huis Dam 9 en het later gepleisterde huis Dam
11. Het diepe huis Voorstraat 4 is voorzien van een kroonlijst met trigliefen (circa
1800) en Voorstraat 8 heeft een neoclassicistische kroonlijst en deurpartij (circa
1840). Midden-19de-eeuwse diepe huizen zijn verder Voorstraat 10 (circa 1850) en
Voorstraat 9 (circa 1860); het laatste heeft een rondboogportiek. Het in de kern
waarschijnlijk 17de-eeuwse huis Fransestraat 12 werd rond 1850 gepleisterd en
voorzien van een afgeronde hoek met dubbele ingang. Het was lange tijd in gebruik
als ‘Hotel 't Fortuin’. Ingezwenkte lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw
zijn zichtbaar bij Dam 3, Nieuwstraat 26 en J.W. van Puttestraat 35 (gepleisterd).
Het in 1895 gebouwde herenhuis Voorstraat 1 (1895) is voorzien van een stoep en
een hoog gepleisterd onderhuis. Uit circa 1900 dateren de arbeiderswoningen J.W.
van Puttestraat 9-25.
Winkels. Het begin-19de-eeuwse herenhuis Dam 9 kreeg rond 1880 een fraaie
winkelpui. Rond 1910 kwamen het woon- en winkelpand Fransestraat 11, het met
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een terugliggende winkelpui uitgevoerde pand Fransestraat 22 en het met
rationalistische details ontworpen woon- en winkelpand Fransestraat 23 tot stand.
Zakelijk-expressionistische details vertoont het woonen winkelpand Lekdijk 36 (circa
1930).
Boerderijen. In de stadskern staan enkele waardevolle hallenhuisboerderijen,
zoals Prinsengracht 26 (17de eeuw) en Hogewaard 2 (woonhuis 1843,
bedrijfsgedeelte 1909). De vroeg-19de-eeuwse herenboerderij Warnanda Jacobshoeve
(Hogewaard 12-14) heeft een dwars geplaatst woonhuis met neoclassicistische
omlijste ingang. Amalia's Hoeve (J.W. van Puttestraat 87; circa 1910) valt op door
de gesneden topgevelversieringen.
De meelfabriek (Benedendamsestraat 17-19) dateert uit het begin van de 20ste
eeuw en bestaat uit enkele loodsen met zadeldaken en een directeurswoning (circa
1915). Het hoge kubusvormige silogebouw is rond 1950 ertussen gebouwd.
Het gepleisterde trafohuisje (bij Lekdijk 18), voorzien van pilasters en een klein
fronton, dateert vermoedelijk uit 1922 en werd gebouwd voor het Gemeentelijk
Electriciteits Bedrijf Dordrecht (G.E.B.D.).
De Oude Alg. begraafplaats (J.W. van Puttestraat 4b) werd in 1829 aangelegd
op een verhoogd terrein. Later toegevoegd zijn het baarhuisje (1873) en het door
ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ gegoten toegangshek (circa 1873). Opmerkelijk
zijn het graf van Kloos († 1862) en van de dokter J.F.K.Th. von Ziegenweidt (†
1874).
Het voorm. stoomgemaal aan de monding van de Oude Zederik (Sluis 19), gelegen
ten oosten van Ameide, werd in 1892 gebouwd en heeft tot 1946 dienst gedaan.
Ernaast staat de dubbele dienstwoning Sluis 15-17 (circa 1900).
Tienhoven. Dit dijkdorp aan de Lek ten westen van Ameide is ontstaan in de
middeleeuwen. De waarschijnlijk tot de 19de eeuw buitendijks gelegen Herv. kerk
(Lekdijk 74) heeft een los tegen

Tienhoven bij Ameide, Herv. kerk (1980)
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het schip geplaatste toren met achtzijdige spits. Deze uit de 12de eeuw stammende,
onversierde toren werd verhoogd in de 13de en in de 14de eeuw en is opgebouwd
in tufsteen (onder) en baksteen (boven). Erin hangt een door Thomas Both gegoten
klok (1588). Het eenbeukige schip kreeg bij een vergroting rond 1300 de huidige
vorm met hergebruikte tufsteen. Begin 15de eeuw verrees het vijfzijdig gesloten
laat-gotische koor en werd het schip verhoogd. Bij een ingrijpende restauratie in
1958-'59 is het tufsteenwerk aan de zuidzijde van het schip vrijwel geheel vernieuwd.
Het kerkinterieur heeft houten tongewelven, in het schip met trekbalken en een kap
met spitsboogjukken (koor 15de eeuw, schip eerste helft 16de eeuw). Uit de 17de
eeuw dateren de preekstoel en een herenbank. Het kerkhof kreeg bij een vergroting
in 1884 een door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ geleverd toegangshek. De
17de-eeuwse boerderij Lekdijk 13-15 is een krukhuisboerderij met links achter de
kruk een zomerkeuken en aan de rechterzijde een ‘kapel’ bij de keukentravee. De
voorgevel heeft gekoppelde en geblokte ontlastingsbogen in een afwijkende kleur
baksteen. Van het ten oosten van het dorp gelegen 13de-eeuwse kasteel Herlaar
(gesloopt 1811) resteert het smeedijzeren toegangshek met gemetselde hekpijlers
(circa 1730) bij de ter plaatse van het kasteel gebouwde zakelijk-expressionistische
villa Lekdijk 84 (circa 1935). Het buitendijks gelegen voorm. veerhuis (Lekdijk 75)
is een dwars pand uit 1875 (gevelsteen) met aan weerszijden ingezwenkte lijstgevels.

Ammerstol
(gemeente Bergambacht)
Dijkdorp langs de Lek, ontstaan op een in de 12de eeuw bedijkte oeverwal. Ammerstol
kreeg in 1233 een grafelijke tol en in 1322 tolvrijheid en een jaarmarkt. De beoogde
stedelijke concurrentie met Schoonhoven was niet succesvol en in 1401 verhuisde
de grafelijke tol naar Schoonhoven. De zalmvisserij zorgde in de 19de eeuw voor
een bescheiden bloei. Dit leidde vanaf 1850 tot enige verdichting van de
dorpsbebouwing

Ammerstol, Herv. kerk (1981)

en rond 1900 tot nieuwbouw verder stroomopwaarts (Hogedijk). Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp noordwaarts in de polder uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkplein 4) is een eenbeukige zaalkerk voorzien van een half
ingebouwde toren van drie geledingen met wimbergen en een achtzijdige spits. Deze
met steunberen, rondboogvensters en eclectische details uitgevoerde kerk verrees in

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

1880-'81 naar ontwerp van L.J. Redeker en verving een in 1331 gestichte kruiskerk.
In de toren hangt een door Antonius de Borch gegoten klok (1564). Tot de inventaris
behoren een preekstoel op stenen voet (eerste helft 17de eeuw) en een herenbank
(eerste helft 17de eeuw) met een toegevoegd wapen van ambachtsheer Adolf van
Renesse (midden 18de eeuw). Verder bevat de kerk twee psalmborden uit 1677, een
bord met bijbelteksten uit 1684 (alle Jan van Munnickhoff) en een rouwbord voor
ambachtsheer Jacob de Cuypre († 1702). Het orgel werd gebouwd door L. van Dam
& Zn. (1885-'86).
Het voorm. raadhuis (Lekdijk 162) is een tweelaags diep pand met dakruiter,
gebouwd midden 19de eeuw als woonhuis en in 1885 door Cornelis Zanen aan de
gemeente geschonken om als raadhuis te dienen (tot 1985). De traditionalistische
voorgevel (circa 1940) heeft boven de ingang een natuurstenen gemeentewapen.
De voorm. openbare lagere school (Hogedijk 138) werd in 1881 gebouwd als
een neoclassicistische drieklassige gangschool met fronton en gemeentewapen. Tegen
de dijk staat de bijbehorende neoclassicistische onderwijzerswoning (Hogedijk 138).
Het voorm. postkantoor (Lekdijk 128-130) is een fors dijkpand met dienstwoning,
in 1901 gebouwd voor de zalmvissers die hier hun prijsopgaven verzonden. Het
middendeel met trapgevel in neorenaissance-vormen wordt geflankeerd door lagere
zijvleugels met dakhuizen.
Boerderijen. Een dwars geplaatst woonhuis met rieten zadeldak heeft de rond
1800 gebouwde boerderij Lekdijk 91. Binnendijks ligt de boerderij Lekdijk 80 uit
1878.
Woonhuizen. Een voorbeeld van een eenvoudig dwars dijkhuis is Lekdijk 57
(circa 1860). Het eenvoudige middenganghuis Kerkplein 2 dateert uit circa 1895. In
stijl gelijk aan het postkantoor is het in neorenaissance-vormen uitgevoerde dwarse
huis Lekdijk 134 (circa 1905).

Arkel
(gemeente Giessenlanden)
Dijkdorp, ontstaan in de 10de eeuw op een stroomrug van de Linge bij het
(verdwenen) kasteel van de heren van Arkel. Aan de oostzijde sloot men hier het
Zederikkanaal (1824-'25) op de Linge aan. Aan de westzijde werd het Merwedekanaal
(1885-'93) gegraven. Hierna ontstond tussen beide kanalen een dichtere bebouwing.
Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkeind 29), gelegen ten zuiden van de dorpskern, is een
achtzijdige centraalbouw met in- en uitgezwenkt koepeldak en houten lantaarn. Deze
neoclassicistische kerk, waarvan de ingangspartij is voorzien van vroege neogotische
details, kwam in 1855-'56 tot stand ter vervanging van een middeleeuwse kerk. Na
een brand in 1922 heeft
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Arkel, Herv. kerk, plattegrond

men de dakconstructie vernieuwd. De kerk is in 1999 gerestaureerd.
Het raadhuis (Dam 1-3) is een rond 1939 in traditionalistische vormen opgetrokken
breed pand met balkon boven de ingangspartij.
Woonhuizen. Uit 1764 stamt het blokvormige herenhuis Schoonzigt (Stationsweg
39) met omlijste ingang. Het eveneens met een omlijste ingang uitgevoerde dwarse
huis Kerkeind 26 dateert uit circa 1830.
Boerderijen. Bij de rond 1800 gebouwde langhuisboerderij Klinkert 1 (met
bakhuis) is het woongedeelte haaks op de dijk geplaatst. Uit de 19de eeuw dateren
de hallenhuisboerderijen Achterdijk 15 en Dam 27, evenals de krukhuisboerderij
Kerkeind 20. Een dwars geplaatst voorhuis hebben Kerkeind 23-24 en Rietveld 14
(beide circa 1850).
De sluis in het Zederikkanaal (Dam ong.) werd in 1824-'25 aangelegd met wanden
van basaltblokken. Iets verderop staan de sobere neoclassicistische
sluiswachterswoningen Sluisweg la-e (circa 1860).
De windmolen ‘Jan van Arkel’ (Vlietskade 1004) is een achtzijdige stellingmolen
met stenen voet en een met riet gedekte romp. Deze uit de Schermer afkomstige
poldermolen (circa 1634) werd in 1852 verbouwd tot korenmolen en is als zodanig
tot 1970 in bedrijf geweest.

Arkel, Herenhuis ‘Schoonzicht’

Het gemaal ‘Donk’ (Rietveld 2), gelegen aan de Zijl, werd in 1881 gebouwd en
in 1926 geëlektrificeerd. Een tegeltableau in de topgevel vermeldt de polders die het
bemaalt: ‘Nieuwland en Leerbroek’.
Het station (Stationsweg 29) werd in 1881-'82 gebouwd langs de lijn
Dordrecht-Geldermalsen. Van dit eenlaagspand met middenrisaliet is het dak met
chaletstijl-elementen vereenvoudigd bij de renovatie in 1990.
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De brugwachterswoningen Kanaaldijk 1-2 en 104-106 zijn rond 1890 met
neorenaissance-details gebouwd als dubbele woning (met knechtenwoning) bij
bruggen over het Merwedekanaal.

Barendrecht
Dijkdorp, ontstaan kort na de bedijking van de Polder Binnenland (1483). Aan de
buitenzijde van de dijk (Singel) bevond zich een kleine haven met een havenkanaal
naar de Oude Maas. De kerk verrees aan de Dorpsstraat, die als het ware een bocht
in de dijk afsnijdt. Dit resulteerde in een rechthoekig plein tussen Singel en
Dorpsstraat. Na de aanleg van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht in 1872 ontwikkelde
de bebouwing zich langs de Dorpsstraat Oost en Binnenlandsebaan naar het oosten.
In 1915 werd een groenten- en fruitveiling gesticht. Het uitbreidingsplan Ziedewij
dateert uit 1923 en na de Tweede Wereldoorlog is Barendrecht vooral aan de zuiden de oostzijde fors uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 148) is een tweebeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een geveltoren met ingesnoerde spits. De bouw van de laatgotische kerk
begon rond 1510 (gewijd in 1512), waarna vermoedelijk in 1530-'40 een verlenging
volgde. Een nis met driepas in de koorsluiting bevat een (in 1771 gevonden) steen
met gotische inscriptie ter herinnering aan een overstroming in 1374. Links ervan
bevindt zich een gemetseld kruis. Na inkorting van het schip verrees in 1787 een
nieuwe westgevel met een geveltoren. Daarin hangt een door Alexius en Petrus Petit
gegoten klok (1759). De in 1771 aan de noordzijde toegevoegde aanbouw werd in
1885 vergroot. De voorgevel werd in 1903 hersteld. Bij de ingrijpende kerkrestauratie
in 1962 is het laat-gotische tongewelf in het oostelijke deel van de kerk voorzien van
een nieuwe houten beschieting. Schip en zijbeuk worden gescheiden door gietijzeren
dorische zuilen uit 1885. Tot de inventaris behoren een midden-17de-eeuwse
preekstoel en enkele lichtkronen (1771-'81). De overwegend 17de-eeuwse zerkenvloer
bevat ook een zerk voor Sebastiaen Laurens († 1584). Op het verhoogde kerkhof
rondom de kerk liggen nog enkele zerken, waaronder die voor J. Nolen († 1855).
Overige kerken. Ter vervanging

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

84

Barendrecht, Boerderij Dorpsstraat-Oost 27

van een voorganger uit 1890 verrees in 1924-'25 naar plannen van A.C. Lengkeek
de huidige Geref. kerk (Schaatsbaan 1) als een kruiskerk met expressionistische
details en een toren in een binnenhoek. De (Chr. Geref.) Eben Haëzerkerk (Voordijk
236) is een forse moderne kerk met slanke toren, gebouwd in 1986 ter plaatse van
een voorganger uit 1929.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 150) is rond 1880 gebouwd als
een drieklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 137), een tweelaags pand uit 1898 in
neorenaissance-stijl, heeft tot 1966 als zodanig dienst gedaan.
Boerderijen. Van 17de-eeuwse oorsprong is de parallel aan de dijk gelegen
boerderij Noldijk 181, die boven de ingang een puntgevel met fraaie sierankers heeft.
Ook de deels onderkelderde boerderij Middeldijk 84 met opkamer stamt in opzet uit
de 17de eeuw. De forse boerderij Voordijk 412-414 met middenlangsdeel draagt de
jaartalankers ‘1728’ en heeft zowel bij de voor- als de zijgevel een omlijste ingang.
In de voorgevel zit verder een gepolychromeerde gevelsteen uit 1650. Een
18de-eeuwse kern hebben ook de Zuidhoeve (Voordijk 294; 1718) en de boerderij
Dijkzicht (Achterzeedijk 48). Uit 1820 dateert de grote, parallel aan de dijk gebouwde,
boerderij Noldijk 126, met een houten gepotdekselde schuur. Zijlangsdelen hebben
de boerderijen Westerhoeve (Voordijk 388; circa 1850) en Dorpsstraat 168 (1866).
Van een rijke eclectische voorgevel voorzien is de boerderij Voordijk 276 (1870).
De statige boerderijen Vrijenburg (Voordijk 464; circa 1880) en Dorpszicht
(Dorpsstraat 177; 1891) hebben een woongedeelte met ingezwenkte lijstgevel en een
zijlangsdeel. Dorpsstraat-Oost 27 is een boerderij met dubbele dwarsdeel uit 1910,
waarvan het woongedeelte rijk is uitgevoerd met jugendstil-elementen.
Woonhuizen. Het woonhuis annex herberg Dorpsstraat 141 heeft aan de voorzijde
een afgeknotte halsgevel uit circa 1810 en verder een achterhuis met 17de-eeuwse
puntgevel. Doormanplein 6 dateert uit dezelfde tijd maar heeft een ingezwenkte
lijstgevel en een omlijste ingang. Het forse, vroeg-19de-eeuwse herenhuis Waalesteyn
(Dorpsstraat 142) heeft sobere Lodewijk XVI-consoles in de kroonlijst. Het herenhuis
Dorpsstraat Oost 31 (circa 1880) is voorzien van eclectische venster- en
deuromlijstingen en rijke dakkapellen. In neorenaissance-stijl uitgevoerd is de eenlaags
dokterswoning Dorpsstraat 133 (circa 1890). De eenlaagse rentenierswoning Voordijk
243 (circa 1910) heeft jugendstil-details (vensterlateien) en een overhoekse dakkapel
in chaletstijl.
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Winkels. Boven de ingang in de afgeschuinde hoek van de in 1907 gebouwde
winkel Singel 29 zit een jugendstiltegeltableau. Het winkelpand Dorpsstraat 163
(circa 1910) is voorzien van een klinknagelpui.
De watertoren (Dorpsstraat 152) verrees in 1910-'12 naar ontwerp van R. Kuipers
met een gewapend-betonskelet met baksteenvulling en een ronde bovenbouw met
betonnen vlakbodemreservoir. De vormgeving met decoratieve balkons verwijst naar
Italiaanse stadhuistorens. De lage ronde bakstenen toren aan de achterzijde deed
dienst als filtergebouw en was verbonden met een bakstenen onderbouw door
filterketels en een reinwaterkelder.
Barendrechtse Veer. Gehucht ten zuiden van Barendrecht. Van de in 1885-'88
gebouwde verkeersbrug over de Oude Maas (bij Achterzeedijk 73) resteren de twee
wachtgebouwtjes

Barendrecht, Watertoren
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Barendrechtse Veer bij Barendrecht, Wachtgebouw verkeersbrug

van het noordelijke landhoofd. Na het gereed komen van de Heinenoordtunnel (1969)
heeft men de brug gesloopt. Het in 1898 gebouwde tramstation (Achterzeedijk 71-75),
met neorenaissanceelementen en een hoektoren, heeft tot 1957 als zodanig dienst
gedaan. Met zakelijk-expressionistische elementen is het fabrieksgebouw
Achterzeedijk 57 uitgevoerd, dat rond 1926 werd gebouwd als wasmachinefabriek.

Benthuizen
(gemeente Rijnwoude)
Ontginningsdorp, ontstaan in de late middeleeuwen en voor het eerst vermeld in
1281. De lintbebouwing concentreerde zich langs de Dorpsstraat en aan weerszijden
van het dorp liggen droogmakerijen (1756-'65). Na de Tweede Wereldoorlog is het
dorp aan de zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 48-46) is een T-vormig gebouw voorzien van een
half-ingebouwde, ongelede toren met ingesnoerde spits. De toren stamt uit 1672 en
bevat een door Claude Fremy gegoten klok (1691). De bijbehorende kerk werd in
1796-'97 vervangen door een zaalkerk, mogelijk naar ontwerp van timmerman Jan
Voorwinden. In 1937-'38 heeft men naar plannen van G. van Hoogevest aan de
noordzijde een uitbouw en ingangsportalen toegevoegd. Het interieur wordt gedekt
door stucplafonds uit 1937-'38. Naast het orgel bevindt zich de herenloge met
stucwerkdecoraties in Lodewijk XVI-stijl (circa 1796). Tot de inventaris behoren
een preekstoel (circa 1650) en twee 18de-eeuwse grafzerken. Van de hand van H.
Overrekker zijn twee deuren in Lodewijk XVI-stijl en waarschijnlijk ook het doophek
(alle circa 1796). Het door de gebroeders Gabry gebouwde orgel (1903) heeft een
orgelkast uit 1888. De blokvormige pastorie (Dorpsstraat 80) dateert uit 1928 en is
ontworpen door L. Dekker.
Het voorm. raadhuis (Secretaris Runsinkbrink 1) is een traditionalistisch tweelaags
pand met zadeldak en forse schoorstenen, gebouwd in 1955 naar ontwerp van R.H.
Fledderus. De wapensteen is gemaakt door C. van Kralingen.
Woonhuizen. Voorbeelden van dwarse eenlaagspanden uit circa 1905 met
mansardedaken en een tot topgevel opgetrokken middenrisaliet zijn Dorpsstraat 22
en Dorpsstraat 82. Expressionistische invloeden vertonen het dijkhuis Heereweg 18
(circa 1925), het huis Dorpsstraat 71 (circa 1930) en de villa Dorpsstraat 27 (circa
1935).
Windmolen ‘De Haas’ (Dorpsstraat 139) is een ronde stellingmolen met deels
gepleisterde romp en een met zinken losanges beklede kap. Deze korenmolen uit
1772 is bij een restauratie in 1983-'85 grotendeels vernieuwd.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Boerderijen. Uit 1842 dateert de langhuisboerderij Heereweg 34. De
kop-rompboerderij Heereweg 32 is waarschijnlijk in 1929 gebouwd ter vervanging
van een voorganger uit 1847. In het gehucht Hogeveen ten oosten van

Benthuizen, Boerderij Hoogeveenseweg 27

Benthuizen liggen de boerderij Hoogeveenseweg 27 (circa 1915) met villaachtig
voorhuis en de traditionalistische Mariahoeve (Hoogeveenseweg 14,
Hazerswoude-Dorp) uit 1933, ontworpen door M. Gerritzen.

Bergambacht
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een donk (Kerksingel). Het rond 1250 op een
zuidelijker gelegen donk gebouwde kasteel 's Heer Aartsberg (herbouwd circa 1610)
werd in 1909 gesloopt. De bebouwing van het in 1512 door Gelderse troepen
verwoeste dorp ontwikkelde zich in noordelijke richting langs de
Raadhuisstraat/Hoofdstraat tot de haaks hierop staande ontginningsas met daaraan
gehuchten als Benedenberg en Bovenberg. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp
aan de oostzijde uitgebreid en heeft zich industrie gevestigd aan de zuidzijde (nabij
de Lek).
De Herv. kerk (Kerksingel 2), vermoedelijk oorspronkelijk gewijd aan St.
Laurentius, is een eenbeukige kerk met twee transeptachtige zijkapellen en een forse
toren van twee geledingen met torenopbouw en tentdak. Van de in oorsprong
14de-eeuwse kerk resteert muurwerk met metseltekens aan de noordzijde onder de
waterlijst. Het 15de-eeuwse koor stortte in bij een storm in 1674 en werd niet
herbouwd. De 15de-eeuwse zuidkapel heeft men begin 17de eeuw westwaarts
verlengd. Kort na 1512 verrees de uitzonderlijk forse toren voorzien
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Bergambacht, Raadhuis (1995)

van speklagen en haakse steunberen (met pinakels). De eerste zolder diende als
cachot. De vroeg-16de-eeuwse noordkapel werd in 1616 vergroot tot grafkapel voor
de ambachtsheer. In 1860 kwam tegen het schip aan de zijde van het verdwenen koor
een consistorie. Bij het herstel na een kerkbrand in 1891 konden de muren worden
gehandhaafd en kreeg de toren een neogotische bekroning. Die spits is vervangen
door een reconstructie van de situatie van vóór 1891 tijdens de torenrestauratie van
1960-'65. De kerk is vervolgens gerestaureerd in 1972-'74. Tot de inventaris behoren
een uit Middelie (NH) afkomstige preekstoel (1661) en een door de firma Gabry
gebouwd orgel (1903). In de noordkapel ligt de grafzerk van ambachtsheer Jacobus
Magnus († 1625).
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 5) is een dwars eenlaagspand gebouwd in
1894 in neorenaissance-stijl. Een dubbele bordestrap geeft toegang tot het open
rondboogportiek in de vooruitstekende entreepartij met houten klokkentorentje.
De Chr. lagere school (Badhuisstraat 17) is een vierklassige school met dakruiter,
gebouwd rond 1920 in sobere traditionalistische vormen.
Woonhuizen. Het van een tuitgevel voorziene 18de-eeuwse diepe huis
Raadhuisstraat 14-16 werd in de 19de eeuw gesplitst (winkelpui begin 20ste eeuw).
Uit de 19de eeuw dateren de ingezwenkte lijstgevel van Raadhuisstraat 8 (circa
1840), het middenganghuis Hoofdstraat 80 (circa 1880), met hoger opgaand
middenrisaliet, en de in een combinatie van neorenaissance- en chaletstijl uitgevoerde
dokterswoning Hoofdstraat 139 (1896). De laatste toont een reliëf met aesculaap in
de boog boven het zoldervenster. Door de jugendstil beïnvloed zijn de panden
Hoofdstraat 69-71 en Hoofdstraat 113 (beide circa 1905). Zakelijk-expressionistische
vormen vertonen Burg. Uilkensstraat 13-15 (circa 1925) en traditioneler van opzet
is de volkswoningbouw Dijklaan 138-172 (circa 1925).
De windmolen ‘De Arend’ (Molenlaan 14a) is een ronde stenen stellingmolen
met een met riet gedekte kap. Deze in 1869 gebouwde korenmolen is gerestaureerd
in 1980.
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Bergambacht, Woonhuis Hoofdstraat 139

Watertoren ‘De Vijf Gemeenten’ (Dijklaan 13) verrees in 1937 naar ontwerp van
P.D. Stuurman voor de watervoorziening van de gemeenten Bergambacht, Ammerstol,
Stolwijk, Vlist en Berkenwoude. Het betonnen vlakbodemreservoir is met baksteen
bekleed en voorzien van zakelijk-expressionistische details en een koperen koepel.
De voorm. brandweerkazerne (H.B. Nederburghplein 2) is rond 1950 gebouwd
en heeft een markante slangentoren, opgetrokken in vakwerk van beton en baksteen.
Het pompstation van de Haagse Duinwaterleiding (Provincialeweg ong.) is in
1955 gebouwd naar een ontwerp uit de jaren dertig van M.J. Luthmann, met het doel
Den Haag van drinkwater te voorzien. Een 30 kilometer lange leiding leidt het water
naar de Scheveningse duinen, waar het nogmaals wordt gefilterd. Op het tot aan de
Lek lopende terrein van het pompstation staan filter- en chloorgebouwen met gebogen
daken in functionalistische stijl (noordzijde), een hoge schoorsteenpijp en
dienstgebouwen. In zuidelijke richting bevin-
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den zich een aanvoertocht, een slib-berging en bezinkbekkens, aan de Lekzijde
vlottergebouwtjes en buitendijks een inlaatkom.
De Alg. begraafplaats (Dijklaan 97) werd in 1828 aangelegd bij het gehucht De
Bergstoep en heeft een achtzijdige aula (circa 1925). Interessant is het grafmonument
met vaas op postament voor burgemeester P.J. Smits († 1889).
Boerderijen. In het dorp hebben de gepleisterde boerderij Hoofdstraat 4 en de
krukhuisboerderij Hoofdstraat 22 een 18de-eeuwse kern en zijn Voorstraat 9 en 10
voorbeelden van 19de-eeuwse keuterboerderijen. Ter plaatse van het in 1909 gesloopte
kasteel van de ambachtsheer staat de huidige boerderij ‘Het Slot’ (Dijklaan 3), waarin
een wapensteen uit 1610 is ingemetseld. De ingang van het voormalige kasteelterrein
wordt gevormd door een 18de-eeuws smeedijzeren inrijhek met gemetselde pijlers,
voorzien van wapendragende leeuwen. In het buitengebied liggen veel monumentale
boerderijen, waarvan de oudste stammen uit de 17de eeuw en zijn voorzien van een
uitbouw met kelder en opkamer. Een diep en aan twee zijden uitgebouwd voorhuis
heeft de monumentale herenhoeve Bouwlust (Bovenberg 54-56) uit circa 1650. De
keukentravee heeft men in 1671 uitgebouwd met een classicistische zijtopgevel met
festoenen en fronton. Van een rond 1800 uitgevoerde inwendige verbouwing dateert
een schouw in Lodewijk XVI-stijl. Een tweebeukige schuur werd in de 18de eeuw
gebouwd. Andere voorbeelden van krukhuisboerderijen met een 17de-eeuwse
oorsprong zijn Tussenlanen 24 en Tussenlanen 35 (inwendig tegeltableaus). Opvallend
zijn ook Bovenberg 90 (17de eeuw; met bolkozijn), Benedenberg 81 en Benedenberg
109-111 (circa 1700). Krukhuisboerderijen uit de 18de eeuw met grote houten schuren
zijn Tussenlanen 15 (gepleisterd woongedeelte) en Bovenberg 70 (1762), waar de
schuur dwars tegen het voorhuis is aangebouwd. De boerderijen Tussenlanen 39-41
en 40-42 dateren uit circa 1800. De herenboerderij Tussenlanen 11-13 (1661) heeft
een aan twee zijden symmetrisch uitgebouwd diep voorhuis en is voorzien van
sierankers en geblokte ontlastingsbogen.

Bergambacht, Boerderij Tussenlanen 11-13

De keukentravee wordt gemarkeerd door een trapgevel. De gevelbekroningen en de
kruisvensters zijn reconstructies uit 1942. De inwendige opbouw bestaat uit
ankerbalkgebinten in voor- en achterhuis. Andere voorbeelden van boerderijen met
een dwars geplaatst voorhuis zijn de Geertruidahoeve (Benedenberg 42), de boerderij
Bovenberg 64-66 (circa 1850) met Philibert-kapspanten (voorhuis) en een deels
houten achterhuis, en de boerderij Benedenberg 77 (circa 1900) met gekleurde
bakstenen sierlijst en tegels in de boogtrommels.
Veel voorkomend zijn hallenhuisboerderijen met een driebeukig voorhuis, zoals
De Jacobushof (Bovenberg 52) uit 1671. Voorbeelden van dit type met aan de
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noordzijde een kelder en opkamer zijn Zuidbroek 161-163 (circa 1800), Benedenberg
94 (circa 1860) en Bovenberg 82 (circa 1880), de laatste twee met dwarsdeelschuren.
Een 17de-eeuwse kern heeft de grote hoeve Benedenberg 64-66. De hogere
tweebeukige schuur is 18de-eeuws. Rond 1870 heeft men de keuken-kamer in het
achterhuis voorzien van een topgevel. In de toen ook vernieuwde voorgevel zit een
karakteristieke serliana. Deze is ook toegepast bij de boerderijen Benedenberg 126
(circa 1880), Hoop en Zegen (Bovenberg 84, 1886), Benedenberg 59 (circa 1905)
en Tusschenlanen 44 (circa 1910). Schaars zijn langhuisboerderijen met ingezwenkte
lijstgevels, zoals Bovenberg 78 en Bovenberg 92-94 (beide circa 1860) of de
gepleisterde Adriana Wilhelmina Hoeve (Bovenberg 57; circa 1860).
De grote Amerikaanse windmotor ‘Zuidbroeksemolen’ (hoek
Provincialeweg-Opweg), gelegen ten noorden van Bergambacht, is van het type
Hercules Metallicus met een stalen vijzel en 24 rotorbladen (gerestaureerd 1994).
Deze windmolen, vervaardigd door de Deutsche Windturbinen Werke (Dresden) en
geleverd door de firma R.S. Stokvis (Rotterdam), verving in 1922 een oude windmolen
voor de bemaling van de polder Zuidbroek.

Bergambacht, Amerikaanse windmotor (1994)
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Bergschenhoek

Bergschenhoek, Polderhuis

Ontginningsdorp, ontstaan in de 13de eeuw. Na de droogmaking van de door
ontginning ontstane veenplassen (voltooid 1779) vormde zich in de 19de eeuw de
eerste bebouwing aan de Dorpsstraat en Oosteindseweg. De komst van de
glastuinbouw gaf het dorp begin 20ste eeuw een stimulans. Toen verrees ook een
rooms-katholieke kerk. Na 1960 is Bergschenhoek een forensendorp geworden met
de bijbehorende uitbreidingswijken.
De R.K. St.-Willibrordkerk (Smitshoek 76), een eenbeukige neoromaanse kerk
met half ingebouwde toren, kwam in 1910 tot stand naar ontwerp van Jos. Margry
en bevat altaren en een communiebank uit die tijd. Bij de kerk staan een pastorie
(Smitshoek 74; 1910) en een H. Hartbeeld (1925, beeldhouwer Meertens). De
nabijgelegen R.K. begraafplaats (circa 1860) heeft een gietijzeren toegangshek met
stichtende tekst.
Het voorm. polderhuis annex dienstwoning (Bergweg-Noord 1-3) werd in 1906
gebouwd naar een ontwerp met rationalistische en jugendstil-elementen van
gemeentearchitect en polderopzichter C. Buurman. De kleine dakruiter is bedoeld
als uitkijktorentje om toezicht te houden op de poldermolens.
Woonhuizen. Karakteristieke voorbeelden van middenganghuizen zijn
Oosteindseweg 12-14 (circa 1880), uitgevoerd in sobere eclectische vormen met
wenkbrauwen boven de vensters, en de dokterswoning Dorpsstraat 5 (circa 1905)
met hoger opgetrokken middenrisaliet. Rond 1910 gebouwd zijn de huizen
Oosteindseweg 5 en Oosteindseweg 62 met topgevelpartij en uit 1922 dateert het
complex woonhuizen Bergweg-Zuid 156-166.
Boerderijen. De langhuisboerderij Rottekade 121 heeft een deels onderkelderd
woonhuis uit circa 1800. Het bedrijfsgedeelte en de stal rechts van de boerderij
dateren uit 1884. De L-vormige boerderij Oosteindseweg 64 bezit een markant
woonhuisgedeelte uit 1874 in eclectische stijl. Rond 1900 gebouwd in sobere
neorenaissance-vormen is de langhuisboerderij Oosteindseweg 72, met op het erf
een langgerekte stal. De wit gepleisterde dwarshuisboerderij Bergweg-Zuid 144
kwam in 1922 tot stand als modelboerderij ‘N.V. Hygiënische Melkstal De Vaan’.
Op de Alg. begraafplaats (Bergweg-Noord 6), aangelegd rond 1828, staat een
aula uit 1940. Boven de ingang staat tussen zandloperdecoraties in gestileerde letters
de tekst ‘Zyt ook gy Bereid’.
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De poldermolen ‘G4’ (Rottebandreef 60), gelegen ten oosten van Bergschenhoek,
dateert uit 1775 en behoorde tot de G-Gang van de Bleiswijkse Droogmakerij. In
1915 werd de molen tot aan de middenzolder gesloopt. De onderbouw is voorzien
van een staand scheprad en bevat een woonkamer met fraai interieur.

Berkel en Rodenrijs
Het in de 12de eeuw ontstane ontginningsdorp Berkel, met kenmerken van een
kerkring (Singel) met korte voorstraat (Kerkstraat), heeft door naoorlogse saneringen
veel van zijn oorspronkelijk karakter verloren. Het zuidelijker gelegen Rodenrijs
ontwikkelde zich als een langgerekte lintbebouwing langs de Rodenrijseweg. Hier
werd in 1908 een station gebouwd, waarbij in 1909 een veiling werd gesticht (alleen
de bloemenveilinghal uit 1929 resteert). Na de Tweede Wereldoorlog is het
langgerekte dubbeldorp met nieuwbouwwijken verbreed, vooral aan de noordoostzijde.
De Herv. kerk (Kerksingel 1, Berkel), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is
een zaalkerk voorzien van een opengewerkt houten koepeltorentje en een ingebouwde
toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. In de laat-gotische toren (circa
1500) hangt

Berkel en Rodenrijs, Herv. kerk (1986)
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Berkel en Rodenrijs, Poldermolen De Valk

een door Willem Wegewaert gegoten klok (1594). In 1732 raakte de toren ingebouwd
bij het optrekken van de huidige brede classicistische zaalkerk met rondboogvensters,
ontworpen door David van Stolk. De consistorie uit 1949 is gebouwd ter plaatse van
het gesloopte 16de-eeuwse koor.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken op
korbeelstellen. Tot de inventaris behoren een gotisch hardstenen doopvont (circa
1400), een doophek (eerste helft 17de eeuw), een preekstoel (eind 17de eeuw), oude
grafzerken (17de-18de eeuw) en - uit de 18de eeuw - een overhuifde herenbank in
Lodewijk XIV-vormen, rouwborden en diverse tekstborden, en een orgelkast in
Lodewijk XVI-vormen. Tegen de noordgevel staat een classicistisch gedenkmonument
voor de heren van Berkel en Rodenrijs, opgericht in 1707 door Johan van der Hoeven,
heer van Berkel en Rodenrijs.
Ten westen van de kerk staat een hek met bakstenen pijlers, bekroond door
siervazen in Lodewijk XV-stijl. De gietijzeren dorpspomp (circa 1860) staat sinds
1903 op haar huidige plaats bij de kerk.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Geboorte (Noordeindseweg 102, Berkel) is een
driebeukige hallenkerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen
met achtzijdige spits. Deze neogotische kerk kwam tot stand in 1864-'66 naar plannen
van W.J. van Vogelpoel. Van de voorafgaande schuurkerk uit 1730 resteert een door
J. Borchhardt gegoten klok (1769). Bij een ingrijpende verbouwing in 1925-'26,
onder leiding van H.G.M. van Beers, heeft men de zijbeuken vernieuwd, de toren
ommanteld, het interieur uitgevoerd in schoon metselwerk en de gestukadoorde
houten gewelven vervangen door stenen gewelven. Uit dezelfde tijd als de kerk
dateren het kerkhof en de neoclassicistische pastorie (Noordeindseweg 100) met
gepleisterde hoeklisenen.
Woonhuizen. Uit 1862 (gevelsteen) dateert het wit gepleisterde neoclassicistische
herenhuis Noordeindseweg 28. Het herenhuis Noordeindseweg 53 (circa 1870), met
gepleisterde hoekpilasters en middenrisaliet, is uitgevoerd in eclectische vormen.
Gekleurd siermetselwerk en een gepleisterde geveltopomlijsting heeft de
tuinderswoning Rodenrijseweg 98 (1901). De R.K. woningbouwvereniging St.-Jozef
XII liet het complex Noordersingel 87-107 (1921) bouwen.
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De boerderij Laan van Koot 1, gelegen aan de Rodenrijsevaart, heeft een
onderkelderd dwars woonhuis, gebouwd in 1871 voor G. Koot in eclectische vormen
met geblokte hoekpilasters en een hoger opgetrokken, geblokt middenrisaliet.
Het station (Stationsweg 2), gebouwd in 1908 in opdracht van de Z.H.E.S.M., is
een wit gepleisterd pand met chaletstijl-elementen, mogelijk ontworpen door J.J.L.
Bourdrez.
De blokvormige meelfabriek ‘De Hoop’ (Herenstraat 11) werd in 1933-'34
gebouwd ter plaatse van een korenmolen en pakhuis.
Poldermolen ‘De Valk’ (Molenweg 109), gelegen ten westen van Rodenrijs, is
een achtkante grondzeiler uit 1772 met een met riet gedekte romp en kap en een
scheprad. De molen bemaalde de Polder Berkel. Uit circa 1850 dateert de ernaast
gelegen molenaarswoning (Molenweg 111).

Berkenwoude
(gemeente Bergambacht)
Ontginningsdorp, ontstaan in de 12de eeuw langs een als ontginningsas gegraven
wetering. Een dorpskern met kerk ontstond in de 14de eeuw aan de haaks hierop
staande Dorpsstraat/Kerkweg. Berkenwoude had te lijden van een dorpsbrand in
1708. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de westzijde enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (bij Dorpsstraat 18), gelegen op een verhoogd terrein, is een
zaalkerk met een deels ingebouwde forse toren en een ingesnoerde spits. De kort na
1513 opgetrokken toren is voorzien van haakse steunberen en metseltekens met
Andreaskruisen bij de onderste geleding en blindnissen bij de twee bovenste
geledingen. In de dubbele eikenhouten klokkenstoel hangt een door Johan Nicolaus
Derck gegoten klok (1755). De bijbehorende kerk bevat delen van de kap en het
tongewelf uit circa 1512 (d). Na
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Berkenwoude, Boerderij Oosteinde 12

een blikseminslag in 1732 vond een algehele restauratie plaats en in 1833 volgde
een ingrijpende verbouwing, waarbij de kerk werd beklampt en voorzien van
rondboogvensters en een nieuwe consistorie. De toren is gerestaureerd in 1949-'50,
de kerk in 1972-'74. Tot de inventaris behoren een zeshoekige preekstoel met
klankbord (1686), een doophek (circa 1686) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd
orgel (1896).
De pastorie (bij Dorpsstraat 20), gesitueerd op een omgracht eiland ten noordoosten
van de kerk, dateert uit circa 1890 en heeft een classicistische entreepartij.
De Geref. kerk (Westeinde 26) is een eenvoudige laat-19de-eeuwse zaalkerk,
waarvan de ingang in 1912 is aangepast.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 21), een eenlaags dwars pand met schilddak,
werd rond 1860 gebouwd als secretarie annex burgemeesterwoning. Het is tot 1973
als raadhuis in gebruik geweest.
Scholen. De voorm. openbare lagere school Kerkweg 1 werd gebouwd rond 1885
met omlijste ingang en eclectische details. De tweeklassige voorm. openbare lagere
school Kerkweg 27 (circa 1925) is ontworpen in zakelijk-expressionistische stijl.
Het woonhuis Dorpsstraat 37-39 is een tweelaags dwars huis uit 1778 met daarnaast
een houten bedrijfsschuur.
Boerderijen. In de omgeving van het dorp liggen enkele waardevolle boerderijen.
De opvallende hallenhuisboerderij Oosteinde 12 werd in 1667 gebouwd voor Claes
Claesse Bijman en Trijntje Jans (bouwjaar en initialen op deurkalf). Het voorhuis
bevat een kelder en opkamer, een kaaskamer en een slaapkamer; erachter bevinden
zich een brede woonkeuken met bedsteden en een wringvertrek. De tuitgevel van
deze in 1941 onder leiding van E.A. Canneman gerestaureerde boerderij is voorzien
van kruisvensters met halve luiken en heeft geblokte ontlastingsbogen boven de
entree met bovenlicht. Voorbeelden van laat-19de-eeuwse boerderijen zijn
Achterbroek 69-71 met zomerhuis, Achterbroek 47 met zomerhuis en een dwars
aangebouwde, gepotdekselde tweebeukige schuur, alsmede de langhuisboerderij
Oosteinde 27 (circa 1880) en de dwarshuisboerderij Schenkel 5 (circa 1890).

Bleiswijk
Ontginningsdorp, ontstaan rond 1250 met een in 1276 voor het eerst vermelde kerk.
Na de droogmaking van de door ontginning ontstane veenplassen (voltooid 1779)
kreeg de langgerekte dorpskern een ringgracht om te voorkomen dat het door de
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verlaging van het waterpeil zou verzakken. Het omringende land werd vanaf 1925
voor (glas)tuinbouw bestemd. Langs de Hoekeindseweg staan van deze tuinderijen
nog enkele ketelhuizen met gemetselde schoorsteen uit 1925. Na 1960 is het dorp
vooral aan de oostzijde uitgebreid. Tevens is ten noorden van het dorp een enorme
veiling voor tuinbouwproducten gebouwd.
De Herv. kerk (Kerkstraat 4), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes, is een
eenbeukige kerk met een vijfzijdig gesloten koor en een toren met een ingesnoerde
naaldspits, beide in 1532 verwezenlijkt bij herbouw van een oudere kerk. Van de
toren is alleen de onderste geleding in baksteen uitgevoerd. In het in 1837 vernieuwde
bovendakse gedeelte van de houten torenopbouw hangen klokken gegoten door
Steven Butendiic (1448) en Joannes Ouderogge (1687). De rondboogvensters van
het schip dateren van een verbouwing in 1865. De toen aangebrachte bepleistering
heeft men bij de restauratie in 1972-'74 verwijderd. Uit die tijd dateren ook de
venstertraceringen van het koor.
Het interieur wordt gedekt door een opvallend tongewelf met verhoogd middendeel
zonder trekbalken (eerste helft 16de eeuw). Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren
een preekstoel (1622), een doophek, twee tekstborden en drie herenbanken, waarvan
één met overhuiving. Verder bevat de kerk een aantal

Bleiswijk, Herv. kerk (1977)
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grafzerken (16de-17de eeuw) en een door L. van den Brink & Zn. gebouwd orgel
(1842).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Visitatie (Hoefweg 57) is een zaalkerk waarvan het
ingangsrisaliet wordt bekroond door een houten klokkentoren. Deze neoclassicistische
kerk kwam in 1854-'55 tot stand naar plannen van W. Thijssen. Het interieur met
houten overwelving bevat een monumentaal Ypmaorgel (1872). De pastorie (Hoefweg
55; circa 1910) is voorzien van decoratief metselwerk.
Scholen. De voorm. openbare lagere school met onderwijzerswoning (Dorpsstraat
89) werd in 1880 (eerste steen) gebouwd in eenvoudige neorenaissance-stijl. De
onderwijzerswoning dient nu als oudheidkamer. Rond 1960 is het U-vormige gebouw
vergroot met een tweelaags middenpartij. De Chr. lagere school ‘De Poort’
(Dorpsstraat 44) is een U-vormig, sober expressionistisch schoolgebouw uit circa
1930.
Woonhuizen. Een 18de-eeuwse ingezwenkte lijstgevel met ingangsomlijsting
heeft het diepe huis Kerkstraat 6. Voorbeelden van sobere dorpshuizen zijn het wit
gepleisterde pand Dorpsstraat 38 (circa 1885) met drie omlijste dakvensters, de
gepleisterde diepe huizen Hoefweg 21-25 (1889) en het dwarse huis Hoefweg 60-62
(circa 1890) met geblokte hoeklisenen en ingangsomlijsting. Andere voorbeelden
zijn het middenganghuis Dorpsstraat 94 (circa 1895) en het pand Hoefweg 1 (1894).
Het diepe huis Hoefweg 13 (1909) bezit een versierde trapgevel.
Boerderijen. Uit het begin van de 19de eeuw stamt de langhuisboerderij Hoop
Vleit den Landman (Hoekeindseweg 16), met terzijde geplaatst zomerhuis. Waardevol
zijn de dwarshuisboerderijen Bouwlust (Hoefweg 205), met een eclectisch
woonhuisgedeelte uit circa 1870, en Hoekeindseweg 59 uit 1897 (gevelsteen). De
boerderij Hoefweg 200 heeft een vrijstaand woonhuis uit circa 1910 en een grote
bakstenen schuur.
De vroeg-19de-eeuwse grenspaal die de grens tussen Bleiswijk en Hillegersberg
markeerde, staat nu opgesteld bij het in 1983 gebouwde raadhuis (Dorpsstraat 3).
De Alg. begraafplaats (Hoekeindseweg 21), aangelegd rond 1870, heeft een
gietijzeren toegangshek met doodssymbolen, zoals gekruiste zeisen en gevleugelde
zandlopers.
De poldermolen ‘A-1’ (Rottedijk 17) gelegen ten noordoosten van Bleiswijk,
dateert uit 1772 en behoorde tot de A-gang van de Bleiswijkse Droogmakerij. In
1915 werd de achtkante molen tot aan de middenzolder gesloopt.

Bleskensgraaf
(gemeente Graafstroom)
Langgerekt lintdorp, ontstaan in de 13de eeuw als ontginningsnederzetting langs de
Alblas-Graafstroom. De bebouwing lag aanvankelijk aan de noordzijde, later aan
beide zijden van het water en werd in de 19de eeuw verder verdicht. Nadat de
dorpskern op 11 mei 1940 door een Duits bombardement was verwoest, volgde de
wederopbouw naar plannen van G.C. Lange. Daarna is het dorp aan de noordzijde
uitgebreid.
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De Herv. kerk (Kerkstraat 6) is een brede eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een forse ongelede toren met ingesnoerde spits. Na de verwoesting van de
middeleeuwse kerk aan de noordzijde van de Kerkstraat bouwde

Bleskensgraaf, Wingerdse Molen

men in 1948 aan de overzijde de huidige traditionalistische kerk naar ontwerp van
G. van Hoogevest. In de toren hangt een 15de-eeuwse klok gegoten door Steven
Butendiic. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met doophek en herenbanken,
vervaardigd door Arie Michilis (1658), en een tiengebodenbord (1638).
Het raadhuis (Kerkstraat 8) is een robuust pand uit 1954 in traditionalistische
vormen.
Boerderijen. Een 17de-eeuwse kern heeft de begin 19de eeuw verbouwde boerderij
Abbekesdoel 42-43 met vrijstaande houten dwarsschuur. Fors van omvang zijn de
dwarse woongedeelten van de in opzet uit circa 1800 daterende boerderijen
Abbekesdoel 2 en Abbekesdoel 37-38. De vroeg-19de-eeuwse boerderij Hofwegen
49-50 is een voorbeeld van een langhuisboerderij met hoge zijgevels. Een omlijste
ingang in de zijgevel bezit de langhuisboerderij Abbekesdoel 66 (circa 1880). De
brede langhuisboerderij Heulenslag 1-2 (circa 1880) is voorzien van een onderkelderde
middenbeuk en een voorgevel met blokbepleistering. Ernaast staat een houten schuur.
De boerderij Heulenslag 48 (circa 1910) is een aardig complex met diverse houten
schuren.
Windmolens. De in 1872 op een hogere voet geplaatste wipmolen Wingerdse
Molen (Abbekesdoel 92) stamt vermoedelijk uit 1513 en bemaalt de pol-
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der Wijngaarden. Van hetzelfde type - eveneens met een met riet gedekte ondertoren
en een met hout bekleed bovenhuis - is de in 1898 ‘gerezen’ wipmolen Hofweegse
(Hofwegen 15), die in 1958 een vijzel heeft gekregen. Deze molen bemaalt de polders
Zuidzijde Hofwegen en Ruijbroek. In 1890 verving de ronde stenen stellingmolen
De Vriendschap (Heulenslag 3), met rieten kap, een 17de-eeuwse wipkorenmolen.
Het voorm. gemaal aan de Sliedrechtse Binnenvliet (Abbekesdoel 93a) werd in
1883 gebouwd naar ontwerp van H. Paul als een stoomschepradgemaal voor de
bemaling van de polder Sliedrecht. Het eclectische gebouw is voorzien van
hoeklisenen en wenkbrauwen. In 1923-'24 vond de verbouwing tot dieselgemaal
plaats, waarvan nog een centrifugaalpomp bewaard is gebleven. Het gemaal heeft
dienst gedaan tot 1979.

Bodegraven
Dijkdorp, ontstaan in de 11de eeuw aan de Oude Rijn bij de monding van het riviertje
de Wonnewetering (Oud Bodegraven). Op de zuidelijke oeverwal bevond zich
voordien een Romeinse nederzetting. Na de verwoesting van Bodegraven door Franse
troepen in 1672 werd aan de oostzijde de Wierickerschans aangelegd. Een brand in
1870

Bodegraven, Herv. kerk, interieur

legde een groot deel van het dorpscentrum in de as. De sluis in de Oude Rijn,
aangelegd in de 17de eeuw en verbreed in 1895, is onlangs geheel vernieuwd. In
1878 kreeg Bodegraven aan de zuidzijde een station op de lijn Leiden-Woerden en
vanaf 1882 was er een wekelijkse kaasmarkt, waarna tussen de spoorlijn en Oude
Rijn diverse kaaspakhuizen verrezen. Na de Tweede Wereldoorlog is Bodegraven
aan de noordzijde en vooral aan de zuidzijde aanzienlijk uitgebreid.
De Herv. kerk (Oude Markt 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Gallus, is een
driebeukige laat-gotische kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie
geledingen met achtzijdige houten lantaarn. De met lisenen en rondboogfriezen
uitgevoerde toren stamt vermoedelijk uit de 15de eeuw (beklampt 19de eeuw). Het
koor kwam begin 16de eeuw tot stand. Na brandstichting door Franse troepen (1672)
heeft men het 16de-eeuwse schip lager herbouwd in 1674, zonder scheibogen naar
de middenbeuk en met twee bescheiden kapellen met topgevel. Aan de zuidzijde
staat een 18de-eeuws portaal met gebosseerde pilasters en fronton. De
consistoriekamer (zuidzijde koor) dateert uit 1829. De houten kerkvensters en de
houten torenlantaarn zijn aangebracht bij de kerkrestauratie rond 1970.
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Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken (1674). Tot
de inventaris behoren een preekstoel

Bodegraven, Evang. Luth. kerk en pastorie

en doophek (na 1672), en verder verschillende banken, psalmborden en een houten
portaalomlijsting, alles 18de-eeuws. Het door Hendrik Herman Hess gebouwde orgel
(1761) heeft een door D. van der Wagt rijk gesneden orgelkast in Lodewijk XV-stijl.
Achter het orgel staat als koorafsluiting een beschilderd houten schot. De kerk bevat
verder enkele 17de- en 18de-eeuwse grafzerken.
De voorm. pastorie (Pastorieplein 4; circa 1850) is een neoclassicistisch herenhuis
met geblokt gepleisterde hoeklisenen.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Overtocht 18) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met
hoektorentjes en achtzijdige spits. Deze neogotische kerk verrees in 1862-'64 naar
plannen van P.J.H. Cuypers en verving een schuilkerk (1643). De toren werd in 1867
voltooid naar een gewijzigd ontwerp met lagere hoektorentjes. Bij een brand in 1982
gingen de bekapping en het monumentale Franssen-orgel (1874) verloren. Na het
herstel heeft men uit de afgebroken Dominicuskerk te Alkmaar het middendeel van
het Maarschalkerweerd-orgel (1897) overgebracht.
Het woonhuis Overtocht 22 (circa 1907) hoorde bij een R.K. complex waarvan
ook een inmiddels afgebroken zusterhuis en school deel uitmaakten.
Overige kerken. Na de dorpsbrand werd de Evang. Luth. kerk (Noordstraat 2) in
1871 (gevelsteen) herbouwd als een eclectische zaalkerk. De
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Bodegraven, Woonhuizen Noordzijde 62-65

forse pastorie (Noordstraat 4; circa 1875) heeft een gepleisterde eclectische sierlijst.
De in 1898 naar ontwerp van C. Zaal gebouwde Geref. kerk (Spoorstraat 11) is een
kruiskerk in neorenaissance-stijl met houten geveltorentje. Vergelijkbaar in stijl is
de ernaast gelegen pastorie (Spoorstraat 9).
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Prins Hendrikstraat 16) is een
fors pand uit circa 1905 met rationalistische details.
Groot Landlust of ‘Rhodus’ (Noordzijde 66). Dit sobere blokvormige buitenhuis
dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Een hardstenen stoep met stoeppalen
leidt naar de neoclassicistische omlijste ingang. Het huis werd in 1831 betrokken
door loodwitfabrikant H. ter Meulen. In het interieur bevinden zich twee
laat-18de-eeuwse schouwen met schoorsteenboezems voorzien van pilasters.
Woonhuizen. Rond 1850 verrees het sober neoclassicistische herenhuis Beeresteijn
(Overtocht 29). Veel huizen in Bodegraven zijn na de dorpsbrand van 1870 tot stand
gekomen, bijvoorbeeld de achter een lange lijstgevel geplaatste diepe huizen
Emmakade 6-9 (1887), de eclectisch gedetailleerde huizen Noordstraat 11 en 30
(circa 1880) en het als woonhuis-café gebouwde, gepleisterde pand Brugstraat 1
(circa 1880; nu apotheek). Voorbeelden van laat-19de-eeuwse huizen met
neorenaissance-details zijn Kerkstraat 46, 72 en 99. Rond 1900 gebouwd zijn de
afwisselend met lijst- of topgevel uitgevoerde huizen Kerkstraat 109-115, de huizen
Noordstraat 52-54 en de met rolwerkgevel uitgevoerde villa Schothorst (Noordstraat
50). Korte Nieuwstraat 1-5 en Wilhelminastraat 54 hebben gekleurd decoratief
metselwerk.
Een combinatie van neorenaissance- en chaletstijl-elementen vertonen de huizen
Spoorstraat 39-45 (circa 1905) met gepleisterde vakwerkgeveltoppen. De wit
gepleisterde villa's Spoorstraat 19 (met sierspanten) en Spoorstraat 30 kwamen rond
1905 tot stand als directeurswoningen bij het toen nieuwe complex van de zaadhandel
Turkenburg. Opvallend zijn de gepleisterde huizen Noordzijde 62-65 (circa 1905)
met hun in schoon metselwerk uitgespaarde details. De woon- en winkelpanden Oude
Markt 2 en Kerkstraat 81-83 (circa 1906) vormen karakteristieke
jugendstil-voorbeelden. Het in 1910 met chaletstijl-details gebouwde huis
Julianastraat 38 hoorde als directeurswoning bij de (nu verdwenen) Groen van
Prinsterer MULO-school. Rond 1920 werd in Bodegraven enige volkswoningbouw
verwezenlijkt, zoals Spoorlaan 2-8, de onder- en bovenwoningen Nieuwe Markt
4-18, de woningen Prinsenstraat 38-72 en het buurtje Noordzijde 78-95 (bekend als
het Rode Dorp). In kubistisch-expressionistische stijl ontworpen is het woon- en
winkelpand Kerkstraat 28 (circa 1930).
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Windmolen ‘De Arkduif’ (Overtocht 45) is een ronde stenen stellingmolen uit
1697 met een met hout beklede kap. Deze korenmolen is na de dorpsbrand van 1870
hersteld en verhoogd (gerestaureerd circa 1975).
Kaaspakhuizen. Enkele laat-19de-eeuwse pakhuizen staan direct aan de Oude
Rijn achter een kaashandelaarswoning, zoals Kerkstraat 46 en 48 en Buitenkerk 13.
Het kaaspakhuis Julianastraat 11 (circa 1905) vertoont eenvoudige
neorenaissance-details en kaashandelaar P.J.M. Veldt liet het met
neorenaissance-elementen ontworpen pakhuis Burg. Le Coultrestraat 3 (circa 1905)
bouwen. Andere vroeg-20ste-eeuwse pakhuizen zijn Nieuwstraat 37 (circa 1905) en
Nieuwstraat 35 (circa 1915). Het door C. Zaal voor T.F. Oskam in ‘Oudhollandse’
neorenaissance-stijl ontworpen pakhuis Julianastraat 30 (1914) heeft een luifel en
kleurige luiken. Voor de firma Noordhoek & Zn. ontwierp Zaal het pakhuis Kerkstraat
132 (circa 1925) in expressionistische stijl. Eenvoudig van uitvoering is het voor S.
Gobel gebouwde kaaspakhuis Rijnkade 15 (circa 1920). De drie identieke
kaaspakhuizen Willem de Zwijgerstraat 15 (circa 1928) hebben een lage zolderetage.
De voorm. zaadhandel ‘Turkenburg’ (Spoorstraat 13-15) is een fors
fabrieksgebouw uit circa 1905 met late neorenaissance-details. Na renovatie is het
in 1989 als sociaal cultureel centrum in gebruik genomen (Evertshuis).
De voorm. olieslagerij ‘De Phoenix’ (Noordstraat 49-51) bestaat uit een tweelaags
gebouw met mansardedak (pakhuis), een ketelhuis met fabrieksschoorsteen en een
vijflaags bedrijfsgebouw (olieslagerij). Gesticht in 1905 als stoomolieslagerij van
de Zaanse firma Honig werd het complex rond 1915 uitgebreid en kreeg het de naam
‘De Phoenix’. De in 1940 door André de Jong opgerichte firma Andrélon Cosmetics
vestigde zich in 1947 in het complex.
De voorm. watertoren (Rond de Watertoren ong.) verrees in 1907 naar
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plannen van J. Smit en constructeur A. Visser met een ijzeren hangbodemreservoir
(verbouwd 1954).
Het station (Stationsplein 3) werd in 1913 gebouwd nadat het oude station (1894)
door brand was verwoest (1911). Het hoge linkergedeelte met dienstwoning heeft
een forse hoektoren, het lagere rechterdeel bevat de stationshal.
De Alg. begraafplaats (Noordzijde ong.), aangelegd rond 1925, heeft een
kruisvormige aula met enkele glas-in-loodvensters.
Boerderijen. Binnen en buiten de dorpskern liggen langs de Oude Rijn diverse
waardevolle boerderijen. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft de boerderij met dwars
geplaatst voorhuis Paardenburgh (Dammekant 2), die is voorzien van een deels
onderkelderd woonhuis uit 1648 (wapensteen) met omlijste ingangspartij. Ernaast
staat een met riet gedekt 18de-eeuws zomerhuis. Uit de 17de eeuw stamt ook de
boerderij Kruidenburg (Dammekant 38), waarvan het gepleisterde woonhuisgedeelte
is voorzien van een kelder met graatgewelven en een hoog zadeldak tussen puntgevels.
De hallenhuisboerderij Heining en Dam (Noordzijde 14; circa 1700) heeft een rieten
wolfdak en opvallend lage zijgevels. Voorbeelden van 18de-eeuwse
hallenhuisboerderijen zijn Halfwegen (Dammekant 28), Sterre Schans (Noordzijde
135; met zomerhuis) en de wit gepleisterde langhuisboerderijen Klein Kruidenburg
(Dammekant 22) en Schanszicht (Noordzijde 130; met kelder en opkamer); de drie
laatste voorbeelden zijn gewijzigd in de 19de eeuw. Boerderij Zomerlust (Zuidzijde
27; circa 1750) heeft een blokvormig woongedeelte voorzien van een omlijste
ingangspartij met Lodewijk XIV-details. Bij de herenboerderij Rhijnleve (Zuidzijde
50; circa 1760) is het blokvormige woongedeelte deels onderkelderd en deels voorzien
van een mezzanino. De ingangspartij vertoont snijwerk in Lodewijk XV-stijl.
Opvallend is de boerderij De Hummeburgh (Noordstraat 70-74; circa 1850) met
haar tweebeukige woonhuis achter een brede ingezwenkte lijstgevel. Ingezwenkte
lijstgevels hebben ook de boerderijen Zuidzijde 71 (met zomerhuis), Buitenkerk 53
en Leeuwendeel (Zuidzijde 28), alle uit de tweede helft van de 19de eeuw. Andere
opvallende boerderijen uit circa 1875 zijn de met keperboogvensters uitgevoerde
boerderij Dammekant 20, de gepleisterde boerderij Buitenkerk (Buitenkerk 61) met
rijk bewerkte daklijst, en de boerderij Zuidzijde 125 met een van
neorenaissance-details voorziene stal. Rond 1910 in kalkzandsteen gebouwd zijn de
boerderijen Zuidzijde 12 en Buitenkerk 70.
De Wierickerschans (Zuidzijde 132), gelegen ten oosten van Bodegraven aan de
Oude Rijn, is een vierkante gebastionneerde en omgrachte schans uit 1673, aangelegd
ter bescherming van het gebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke (Oude
Hollandse Waterlinie). De buitenwal bevat een zandstenen toegangspoort met
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gebosseerde dubbele toscaanse pilasters (1673, gewijzigd 1783). Het binnenterrein
is toegankelijk via een tweede (bakstenen) poortdoorgang. Hier bevinden zich een
met steunberen versterkt kruithuis (circa 1673), een kruitmagazijn (1747-'48) en
verschillende 19de-eeuwse magazijnen, waaronder het kruitmagazijn D (1830).
Tussen buiten- en binnenwal staan twee gepleisterde officierspaviljoens (met frontons)
met aansluitend lage manschappenbarakken (alles 1828-'30).
Meije. Dit langgerekte bebouwingslint ten noordoosten van Bodegraven, ontstond
in de middeleeuwen, vooral aan de zuidzijde van het gelijknamige riviertje. De R.K.
kerk O.L. Vrouwe Geboorte (Meije 137; 1872-'73, W.J. van Vogelpoel) is een
neogotische zaalkerk met driezijdig gesloten koor en een slank geveltorentje. De
bijbehorende pastorie (circa 1873) vertoont sobere eclectische vormen. Achter de
kerk bevindt zich een Lourdesgrot. De voorm. openbare lagere school (Meije 94-98;
1882, M. Quartel) is een drieklassig schoolgebouw met bijbehorende
onderwijzerswoning. De voorm. Chr. lagere school (Meije 55-57), gebouwd in 1906
als een tweeklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning, is voorzien van
neorenaissancedetails en een gesneden sierspant. Later is in dezelfde stijl een derde
lokaal toegevoegd. De woonhuizen Meije 45-47 met ingezwenkte lijstgevels zijn
eind 19de eeuw gebouwd, evenals Meije 44.

Meije bij Bodegraven, Chr. lagere school met woonhuis
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Interessante boerderijen zijn ‘Nooit Volmaakt’ (Meije 31; 1843, gevelsteen) en Meije
28 (beide met een ingezwenkte lijstgevel) en de rond 1900 gebouwde
langhuisboerderijen ‘Veldzicht’ (Meije 5), Meije 41 en Meije 11, alle voorzien van
drielichtsvensters (verdieping) en decoratieve windveren. Bij de laatstgenoemde staat
een achtzijdig karnhuis. Uit 1907 dateert de langboerderij ‘Vlijt en Zorg’ (Meije 97)
met zomerhuis. De watertoren (Meije 190) verrees in 1931 naar ontwerp van C.B.
Posthumus Meyjes en J.J. van der Linden. Deze met een glijbekisting opgetrokken
ronde betonnen toren heeft een kegelvormig dak en is in 1977 wit geschilderd.

Boskoop

Boskoop, Dorp en omringend gebied

Dijkdorp, ontstaan in de 13de eeuw als veenontginning aan weerszijden van de
Gouwe. De bebouwing ontwikkelde zich vooral langs de haaks op de Gouwe staande
bebouwingsas Zijde-Reijerskoop. Door een brand in de Herv. kerk (1895) en de
sloopactiviteiten voor de verbreding van de Gouwe (rond 1936) is veel van de oude
dorpsbebouwing verdwenen. Al van middeleeuwse oorsprong zijn de sierheesterteelt
en boomkwekerij waar Boskoop om bekend staat. Mede voor het vervoer van de
planten kwam in 1934 de spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda gereed, evenals het
tentoonstellingsgebouw Flora tegenover het station. Na de Tweede Wereldoorlog
verrees aan de westzijde, net buiten het kwekerijengebied, een woonwijk
(Snijdelwijk).
De Herv. kerk (Kerkplein 1) is een kruiskerk met een toren van vier geledingen
voorzien van balustrade en naaldspits. Deze naar ontwerp van H.J. Nederhorst (1895)
in neorenaissancestijl gebouwde kerk heeft aan de koorzijde een omlijste hoofdingang
met dorische pilasters en bevat een door de firma Bätz & Co. gebouwd orgel (1897).
Overige kerken. Het eenvoudige zaalgebouw van de Chr. Geref. kerk (Nieuwstraat
79; circa 1900) is voorzien van rondboogvensters. De Geref. kerk (Zijde 11a; 1928-'30,
J.H. van Osnabrugge) is een zakelijk-expressionistische kruiskerk met aangebouwde
pastorie en de Vrijz. Prot. kerk (Burg. Colijnstraat 22; circa 1935) een klein
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zaalgebouw met driezijdig gesloten uitbouwen en een taps toelopende slanke
klokkentoren. Van na de oorlog dateert de moderne R.K. St.-Joannes de Doperkerk
(A.P. van Neslaan 50; 1969-'71, P. Dykema) met vrijstaande stalen klokkenstoel.
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Scholen. De voorm. Chr. lagere school (Nieuwstraat 77), in 1901 gebouwd als
een tweeklassig schoolgebouw met neorenaissance-details, is nu een
verenigingsgebouw. De Rozenburcht (Rozenlaan 4), voorheen een school met
internaat, is een L-vormig gebouw uit circa 1915 met houten geveltop.
Het raadhuis (Raadhuisplein 1-5) werd in 1929 gebouwd naar een
zakelijkexpressionistisch ontwerp van D.L. Landman. Het trapbordes is voorzien
van beeldhouwwerk in de vorm van vruchten dragende vrouwen. De in 1993 aan de
oostzijde toegevoegde uitbreiding sluit aan op het oorspronkelijke ontwerp.
Woonhuizen. Mogelijk van 18de-eeuwse oorsprong is het diepe huis Voorkade
64, dat een afgeknotte klokgevel met kroonlijst heeft. Het in 1856 gebouwde dwarse
huis Reijerskoop 56 heeft een voorgevel met blokbepleistering. Het pand is als
boomkwekersmuseum ingericht. Neorenaissance-details vertonen de villa Gouwestraat
14 (circa 1895), het herenhuis Burg. Colijnstraat 175, het middenganghuis Biezen
70 (circa 1900), de villa Zijde 17 en het dubbele herenhuis Burg. Colijnstraat 36-38
(circa 1910). Het dubbelpand Gouwestraat 18-17 (circa 1905) is ontworpen met
rationalistische en jugendstil-elementen. Vroeg-20ste-eeuwse arbeiderswoningen
zijn Zijde 260-270 (circa 1905; rechte lijstgevels) en Zijde 312-322 (circa 1910;
getrapte lijstgevels).
In opdracht van rijke boomkwekers werden verschillende interessante villa's
gebouwd, vaak met een jugendstil-detaillering, zoals de in 1906 voor M. van Tol
gebouwde villa Biezen 51 met gekleurde tegeltableaus en smeedijzeren balkonhekken.
Andere voorbeelden zijn Rozenlaan 2 (1907), Huize Wilhelmina (Reijerskoop 30;
1905), Burg. Colijnstraat 46, 54-56 en 80 (alle circa 1910), Reijerskoop 32 (1909;
met sierspant) en Reijerskoop 34 (circa 1905). De villa Laag Boskoop 123 (1914)
met chaletstijl- en jugendstil-elementen is ontworpen door J. Koerts. De wit
gepleisterde villa Biezen 19 (circa 1915) heeft vakwerktopgevels. Andere voorbeelden
uit deze periode zijn de villa's Zijde 91, 101 en 125, Biezen 74 en Reijerskoop 85.
De villa Rozenlaan 50 (circa 1920) heeft een fraai houten balkonhek. Rond 1930
werden de met riet gedekte expressionistische villa's Rietvink (Burg. Colijnstraat
112), Linquenda (Laag Boskoop 11) en Zijde 436 gebouwd.
Winkels. In rijke neorenaissance-stijl
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Boskoop, Villa Biezen 51 (1997)

uitgevoerd is de winkel Dorpsstraat 16 (1895). De gevel van winkelpand Dorpsstraat
4 (circa 1905) is versierd met jugendstil-tegels. Fraaie jugendstilwinkels zijn verder
Gouwestraat 8 (1908), Gouwestraat 10 (circa 1905) en het soberder uitgevoerde
pand Reijerskoop 45 (circa 1910). Zakelijkexpressionistisch van vorm is het woonen
winkelpand Zijde 122-124 (circa 1930).
Boerderijen. De krukhuisboerderij Reijerskoop 196 stamt uit de eerste helft van
de 17de eeuw. De langhuisboerderij Spoelwijksedijk 2 met houten geveltopversiering
werd in 1905 gebouwd.
De watertoren (Zijde 442) verrees in 1908 naar plannen van J. Schotel. De
uitkragende bovenbouw met jugendstildetails is na 1994 afgebroken. Het ijzeren
Intze-reservoir ligt naast de toren.
Bedrijfsgebouwen. Van de rond 1910 voor de firma Joh. van der Kooy & Zn.
gebouwde zagerij en schaverij (Laag Boskoop 14) heeft het in hout uitgevoerde
tweelaags bedrijfsgedeelte een kalkzandstenen voorgevel met jugendstil-ornamenten.
De bijbehorende directeursvilla is voorzien van een vakwerkgeveltop en gekleurd
metselwerk.
Karakteristieke voorbeelden van houten boomkwekersloodsen (circa 1930) zijn
die van de firma L. Geers (Laag Boskoop ong.) en de firma J.A. Loef (Parklaan ong.).
Het voorm. veilinggebouw ‘Flora’
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(Parklaan 4) kwam rond 1932 tot stand naar een functionalistisch ontwerp van D.L.
Landman. Het in gele baksteen opgetrokken L-vormige pand heeft een dominerende
hoektoren en halfronde gevelbeëindigingen. Aan het gebouw grenst een grote
tentoonstellingshal.
Het Florapark (bij Parklaan 4), een geometrisch park met rosarium en tuinkoepel,
werd in 1932-'33 aangelegd naar ontwerp van S.G.A. Doorenbos. De ronde open
tuinkoepel (circa 1936) heeft een met koper bekleed koepeldak op zes zuilen. In 1997
is het rosarium gerenoveerd (door G.J. Nottelman) en opnieuw ingeplant.
Het station (Parklaan 2), een langgerekt gebouw met verhoogd middengedeelte
en lagere zijvleugels, werd in 1934 naar ontwerp van H.G.J. Schelling gebouwd met
een ijzerskelet met baksteenvulling. Het station omvat ook een bagagedepot, kantoor
en wachtruimte.
De hefbrug over de Gouwe (Reijerskoop ong.) werd in 1936 door de firma De
Vries Robbé & Co. geleverd. Deze geklonken stalen brug heeft twee taps toelopende
heftorens in een open vakwerkconstructie. Het veelhoekig bedieningshuis is voorzien
van een koperen dak.
De Alg. begraafplaats (bij Reijerskoop 83), aangelegd in 1875, bezit een
poortgebouw met nevenruimten in eclectische stijl. Interessant zijn de grafsteen voor
de kweker en pomoloog (vruchtenkenner) K.J.W. Ottolander († 1888) en de
afgebroken zuil voor pomoloog D.A. Koster († 1917).

Boven-Hardinxveld
(gemeente Hardinxveld-Giessendam)
Dijkdorp, ontstaan in de 11de eeuw langs de Merwededijk. De zalmvisserij zorgde
voor een economische stimulans, waardoor de dorpsbebouwing bij de kerk vanaf
1850 verder werd verdicht. Buitendijks kwamen vanaf 1900 enkele industrieën tot
ontwikkeling, waaronder een koper- en blikfabriek en scheepswerven. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp
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Boven-Hardinxveld, Lingegemaal Mr.dr. G. Kolff (1990)

binnendijks uitgebreid in de polder.
De Herv. kerk (Kerkplein ong.), een T-vormige neoclassicistische kerk met
dakruiter en aan de westzijde een hoge gepleisterde plint, werd in 1861 (gevelsteen)
gebouwd ter vervanging van de middeleeuwse dorpskerk. De dakruiter bevat een
door Steven Butendiic gegoten klok (1450). In 1935 heeft men twee portalen
aangebouwd. Tot de kerkinventaris behoort een neogotische preekstoel (1863).
Geref. kerken. De voorm. Geref. kerk Rivierdijk 338 is een zaalkerk uit 1861
(gevelsteen) met een wit gepleisterde ingezwenkte voorgevel. De huidige Geref. kerk
Jan Steenstraat 5 (1962, A. Penning) is een moderne zaalkerk met ranke open
dakruiter.
Het voorm. raadhuis (Rivierdijk 315), een neoclassicistisch tweelaags pand met
middenrisaliet, kwam tot stand rond 1800. Erachter staat het kleine voorm. Groene
Kruisgebouw (circa 1920).
Woonhuizen. Het met gezwenkte gevel uitgevoerde diepe pand Rivierdijk 73
stamt uit 1726 (gevelsteen) en was oorspronkelijk een veerhuis, daarna tot circa 1850
een visafslag en later enige tijd een herberg-stalhouderij. Uit de 19de eeuw dateren
het forse huis Kerkstoep 1 (circa 1850; zonnewijzer 1855?), het met gesneden
windveren versierde dwarse huis Rivierdijk 173 (circa 1880) en de winkel met
flankerende woningen Rivierdijk 281-285 (circa 1890). Iets jonger is het L-vormige
huis Rivierdijk 519 (circa 1910).
Gemalen en sluizen. Aan de monding van het in 1818-'19 aangelegde Kanaal van
Steenenhoek liggen een oud
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en een nieuw bemalingscomplex voor de Lingeboezem. In 1861-'64 gebouwd naar
ontwerp van J. Dirks is het voorm. stoomgemaal met schutsluis (bij Kanaaldijk Zuid
1), waarvan het langwerpige ketelhuis met rondboogvensters nu dient als woonhuis.
In 1945 werd de bemalingstaak overgenomen door het naastgelegen Linge-gemaal
mr. dr. G. Kolff (Kanaaldijk Zuid 1), dat is voorzien van drie door dieselmotoren
aangedreven schroefpompen. Dit gemaal is ontworpen door C.W. Lely en P.H.V.
Bogaerts. De bijbehorende schut- en keersluis bestaat uit drie spuikanalen en een
schutsluis met een hefdeur en drie stel puntdeuren.
Bedrijfsgebouwen. Voorbeelden van grote bedrijfshallen van scheepswerven zijn
de twee uit circa 1920 daterende loodsen van de scheepswerf Damen (Rivierdijk
436-444), opgetrokken in staalskelet-vakwerk met bakstenen vullingen. Een zelfde
bouwwijze is toegepast bij de fabriekshallen van de scheepswerf en machinefabriek
‘De Merwede’ (Rivierdijk 586).
De watertoren (Rivierdijk 420) verrees in 1923 naar een ontwerp van het
Technisch Adviesbureau der Vereeniging van Nederlandse Gemeenten als een
betonnen toren met uitkragende vierkante bovenbouw en een tentdak.
De Alg. begraafplaats (Rivierdijk 315) werd in 1829 aangelegd. Opmerkelijk is
de stèle met frontonbekroning en acroteriën op de grafkelder uit 1855 voor de
ambachtsheren- en burgemeestersfamilie Wisboom.

Brielle

Brielle, Binnenstad vanuit het zuiden

Stad, ontstaan op de oostelijke dijk van de polder Groot Oosterland. Deze dijk
ontwikkelde zich tot de langgerekte as Nobelstraat-Voorstraat, waaraan zich twee
bebouwingskernen met een kerk vormden: Maarland in het noorden en Brielle in het
zuiden. De scheiding tussen beide kernen werd gevormd door de Langestraat; op de
kruising verrees het raadhuis. Oostelijk van de dijk liep de kreek de Grote, waarvan
een deel als haven dienst ging doen (Turfkade). De in 1257 voor het eerst genoemde
nederzetting kreeg in 1308 stadsrechten van de heer van Voorne en in 1338 het recht
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tot het aanleggen van een versterking. Rond 1400 volgde een eerste stadsuitbreiding
aan de noordzijde, waarbij men de oude stadsgracht veranderde in een haven, het
huidige Maarland. Haringvisserij bracht Brielle in de 15de eeuw tot zijn grootste
bloei. Via de Noordpoort trokken op 1 april 1572 de Geuzen de stad binnen. Voor
het stadhuis ontstond in 1579 het
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huidige marktplein door afbraak van het 14de-eeuwse huis ‘De Gouden Pot’. Van
1585 tot 1616 was Brielle een Engelse pandstad. In 1607 begon men met een
stadsuitbreiding naar het oosten, waarbij de oude haven werd verlengd (Slagveld).
Hier vestigde zich vooral veel nijverheid. Langs het Maarland verrees vooral
woonbebouwing. Een ingrijpende gedaanteverwisseling onderging de stad toen ze
in 1702-'13 een ovale omwalling met negen bastions en vijf ravelijnen kreeg. Het
meest westelijke deel van het Maarland werd ingericht als marinedok (Kostverloren).
Ten noordoosten van de stad legde men in 1858 een havenbatterij aan (versterkt in
1882). Ter plaatse van de in 1807 gesloopte Pieterskerk van Maarland werd in 1872
het Asyl voor Zeelieden gesticht. Van de middeleeuwse

Brielle
Brielle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(Herv.) Grote of St.-Catharijnekerk (zie p.99)
(Herv.) Kleine- of St.-Jacobskerk (p. 100)
Begijnhofkapel (p. 101)
Brigittenklooster (p. 101)
R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum (p. 101)
Synagoge (p. 101)
(Geref.) Geuzenkerk (p. 101)
kerk Vrijz. Geloofsgemeenschap (p. 101)
Merulaweeshuis (p. 101)
Asyl voor zeelieden (p. 102)
standbeeld De Nymf (p. 102)
geuzengesticht Wilhelmus van Nassauen (p. 102)
Gast- en proveniershuis (p. 102)
Stadhuis (p. 102)
Waag (p. 102)
Provoost (p. 103)
Poortwachtershuis (p. 103)
Langepoort (p. 103)
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kaaipoort (p. 103)
Arsenaal (p. 103)
Infirmerie (p. 103)
Lijkenhuis (p. 103)
Hoofdwacht (p. 103)
Latijnse school (p. 104)
Chr. lagere school (p. 104)
Lagere landbouwschool (p. 104)
Voetgangersbrug (p. 106)
windmolen 't Vliegend Hert (p. 106)
Pomp (p. 106)

stadsmuur bleef vrijwel niets behouden; de funderingsresten van de in 1619 gesloopte
Noordpoort zijn in 1922 opgegraven.
Bij de vestingwet van 1874 behield Brielle zijn vestingstatus, maar nadat in 1926
het oostelijke deel van de vesting en de havenbatterij (nu camping) waren opgeheven,
kon er enige woningbouw aan de oost- en zuidzijde buiten de vesting ontstaan. Na
de oorlog zijn een kleine wijk aan de noordkant en forse nieuwbouwwijken aan de
zuidzijde verwezenlijkt. Sinds de afsluiting van de restauratie van de
verdedigingswerken in 1975 is Brielle een beschermd gezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Catharijnekerk (St.-Catharijnehof 1) [1] heeft een
driebeukig schip en een ingebouwde toren van vier geledingen. De eerste vermelding
van een kerk dateert uit 1280. Rond 1333 werd de Catharijnekerk een kapittelkerk.
De kleine 13de-eeuwse kerk met recht gesloten koor kreeg in de 14de eeuw een
zijkoor; het koor zelf werd rond 1460 vernieuwd. Mogelijk door brand stortte de
rond 1417 opgetrokken eerste toren in 1456 in. Tussen 1462 en 1482 kwamen het
huidige indrukwekkende laat-gotische schip en de huidige toren tot stand. De
geplande, vermoedelijk achtzijdige, torenlantaarn werd niet uitgevoerd. In de toren
hangen een door Steven Butendiic gegoten klok (1482), een beiaard met 23 klokken
van François Hemony (1660) en klokken van Pieter Bakker (1773) en Cyprianus
Crans (1774). Rond 1495 volgden nog enkele kleine aanpassingen. Van het in 1502
begonnen dwarsschip kwamen slechts de fundamenten gereed. De huidige oostgevel
werd in de eerste helft van de 16de eeuw opgetrokken, waarna men in 1632 het oude
koor
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Brielle, (Herv.) Grote of St.-Catharijnekerk, plattegrond

afbrak. Een in 1759 ten behoeve van een kustlicht op de toren aangebrachte achtzijdige
koepel werd gesloopt bij de eerste kerkrestauratie in 1895-1901 onder leiding van
J.Th.J. Cuypers. Deze restauratie werd overgenomen door J. van Gils en duurde voort
tot 1929. Bij de latere restauraties in 1954-'63 en 1987-'88 zijn onder meer alle
vensterharnassen vernieuwd.
De zijbeuken zijn gedekt met stenen kruisribgewelven, waarvan de ribben rusten
op draagstenen met figuraal beeldhouwwerk. Van de middenschipgewelven zijn
alleen de gewelfaanzetten uitgevoerd. De beuken worden gescheiden door forse
zuilen met twee rijen verspringende koolbladornamenten in de stijl van de Brabantse
gotiek. Daarom wordt het ontwerp wel aan Evert Spoorwater toegeschreven. Van de
gebrandschilderde vensters (1911-'16) zijn enkele ontworpen door A.C. Berg; het
aan de inname van Den Briel gewijde 1 aprilvenster (1918) is van L.F. Asperslagh.
Tot de inventaris behoren niet alleen tekstborden van het koopmansgilde (1597), het
kleermakersgilde (1598), het timmermansgilde (1683) en een fors Tiengebodenbord
(1677), maar ook een preekstoel met Lodewijk XVI-snijwerk en doophek (1778),
ontworpen door Johannes van Westenhout, en een door W.H. Kam gebouwd orgel
(1853). Verder bevat de kerk een marmeren graftombe voor de luitenant-admiraal
Philips van Almonde († 1711) en diverse grafzerken, waaronder de kruisvormig
verhoogde zerk voor burgemeester Mathijs Wittesz. († 1482) en de interessante
grafzerken voor stadstimmerman Maerten Cornelisz Paeyse († 1638) en voor Eduwart
Goutsmit († 1681).
De voorm. (Herv.) Kleine of
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Brielle, (Herv.) Grote of St.-Catharijnekerk (1991)

St.-Jacobskerk (Voorstraat 86) [2] is een wit gepleisterde eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een geveltoren met achtzijdige naaldspits. Gebouwd in
de eerste helft van de 15de eeuw als kapel van het St.-Jacobsgasthuis diende het
gebouw van 1585 tot 1616 als kerk voor het Engelse garnizoen en vanaf 1652 als
Waalse kerk. De geveltoren kreeg in 1611 de huidige spits en in 1696 wijzerplaten
en een door Adriaen Dop gegoten klok. Het bijbehorende gasthuis werd in 1665
opgeheven. Vanaf 1826 was de kerk bij de hervormde gemeente in gebruik en uit
die tijd dateren de vensters in de voorgevel. Na een ingrijpende restauratie in 1985-'87
herbergt het gebouw nu een huisartsenpraktijk.
De voorm. begijnhofkapel (Coppelstockstraat 13) [3] is een rechthoekig gebouw
uit circa 1480 dat na de sluiting van het begijnhof (1572) door toevoeging van een
tussenvloer werd verbouwd tot turfpakhuis. In 1883 kwam er een maalderij in. Op
het begijnhofterrein verrees in 1755 het zogeheten vrouwenhuis (Vrouwenhoflaan
23-27). Dit gepleisterde tweebeukige diepe huis bood onderdak aan zes vrouwen.
Van het brigittenklooster (St.-Catharijnehof ong.) [4], gesticht in 1492 en verlaten
in 1558, resteert een rijk uitgevoerd laat-gotisch hardstenen poortje met ezelsrugboog
(gerestaureerd 1951).
De voorm. R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum (Nobelstraat 24) [5] is een
eenbeukige kerk met een kleine apsis en een neoclassicistische voorgevel met
middenrisaliet en fors dorisch hoofdgestel. Deze kerk werd in 1831 gebouwd naar
plannen van P. Plukhooy ter plaatse van een schuilkerk. De beoogde geveltoren is
nooit uitgevoerd. Het interieur wordt gedekt door een koofplafond en bevat een
Maarschalkerweerd-orgel (1877) en een hoofdaltaar (1886).
De voorm. synagoge (Turfkade 17) [6] is een in 1871 als sjoel annex school en
mikwe opgericht diep pand dat rond 1900 tot pakhuis is verbouwd.
De R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum (De Rik 5) aan de zuidwestrand
van Brielle is een forse bedevaartkapel met aangrenzende overdekte omgang. Het
hier in 1403 gestichte regulierenklooster van Rugge werd in april 1572 door de
Watergeuzen geplunderd. Op 9 juli 1572 werden negentien vanuit Gorinchem hierheen
overgebrachte rooms-katholieke geestelijken door de Watergeuzen opgehangen en
ter plekke begraven. Deze Martelaren van Gorcum werden in 1675 zalig en in 1867
heilig verklaard. Op het zogeheten Martelveld, aangekocht in 1865, vond men
stoffelijke resten bij opgravingen in 1877. Na de bouw van een eerste houten noodkerk
in 1880 groeide de plek uit tot een bedevaartsoord. Een bijbehorende houten omgang
werd in 1912 vervangen
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Brielle, R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum, omgang met ciborium

door de huidige, in gewapend beton uitgevoerde carré-vormige omgang met
afgeschuinde hoeken, gebouwd door de N.V. Industriële Maatschappij F.J. Stulemeyer
& Co. uit Breda. In het midden ligt de voormalige visvijver van het klooster, bekend
als de ‘Heilige Put’. Ter plaatse van het martelarengraf staat een achtzijdig ciborium
met koepel en buitenaltaar (1921-'26), ontworpen door J. Stuyt en met beeldhouwwerk
door J. Oosterman. De houten kapel maakte in 1931-'32 plaats voor de huidige
eenbeukige kerk met hoger koor, naar een traditionalistisch ontwerp van H.P.J. de
Vries. De topgevel van het koor is voorzien van een reeks klimmende
rondboogvensters. Het kerkdak wordt inwendig gedragen door zeven grote, dwars
geplaatste, bakstenen spitsbogen. Tot de kerkinventaris behoren een wit marmeren
hoofdaltaar en twee neogotische zijaltaren (alle 1880), een schilderij van K.F.
Philipeau met als onderwerp de Martelaren (1882) en een door J.E. en L. Brom
vervaardigde vergulde bronzen reliekschrijn met de beenderen van de martelaren
(1922).
Overige kerken. Uit 1872 dateert de voorm. (Geref.) Geuzenkerk (Geuzenstraat
16) [7], een zaalkerk met achtkantige dakruiter en een deels gepleisterde eclectische
voorgevel. De kleine zaalkerk van de Vrijz. Geloofsgemeenschap (Kerkstraat 10) [8]
werd in 1916 gebouwd voor de Ned. Protestantenbond.
Het voorm. Merulaweeshuis (St.-
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Catharijnehof 8) [9] is genoemd naar de rechtsgeleerde Angelus Merula, die in 1577
zijn huis als weeshuis naliet. Dit huis bestond uit twee diepe panden en werd in 1602
uitgebreid met twee minder diepe buurpanden. De vier topgevels heeft men kort voor
1850 afgebroken en vervangen door een doorgaande kroonlijst. In 1871 werd de
gevel gepleisterd. Na de sluiting van het weeshuis in 1948 volgde een restauratie en
ontpleistering in 1973-'75 onder leiding van J. Walraad. Het interieur bevat
16de-eeuwse moerbalken op voluutconsoles, in de hal, en een portret van Merula
(circa 1550) en een Lodewijk XVI-schouw, in de regentenkamer.
Het Asyl voor zeelieden (Asylplein 17-23) [10] werd in 1872 gesticht voor oude
en gebrekkige zeelieden ter gelegenheid van 300 jaar inname van Den Briel. De
tegenvallende landelijke geldinzameling werd aangevuld door een gift van mr. A.
Verhuell, waarna de hoofdvleugel (met dakruiter) en één van de twee geplande
zijvleugels tot stand kwamen naar het ontwerp in rijke neorenaissance-stijl

Brielle, Asyl voor zeelieden

van C. Outshoorn. In het plantsoen ervoor staat het door J.Ph. Koelman ontworpen
en door gieterij Enthoven & Co. gegoten bronzen standbeeld ‘De Nymf’ [11] als
symbool van de verworven vrijheid. Om de rooms-katholieken niet voor het hoofd
te stoten zag men af van een beeld van een Watergeus.
Het geuzengesticht ‘Wilhelmus van Nassauen’ (Voorstraat 80) [12] werd in 1873
gesticht op initiatief van J.L. Bernhardi uit Utrecht, die zich stoorde aan het het beeld
van ‘De Nymf’ (met ontblote borst). Zijn huldeblijk werd een weeshuis op
gereformeerde grondslag, gevestigd in een laat-18de-eeuws drielaags gebouw met
Lodewijk XVI-details. Opvallend is het door de firma E.C. Martin uit Zeist
vervaardigde terracottareliëf met Watergeus en vlag met de tekst ‘Pro Patria’.
Het voorm. gast- en proveniershuis ‘Oude Gasthuis’ (Asylplein 24-47) [13] is
een tweelaags carré-vormig pand, gebouwd in 1913-'14 in de neoclassicistische
variant van de Nieuw Historiserende stijl. Boven waren de ruimten voor proveniers
en beneden een mannen- en een vrouwenzaal.
Het stadhuis (Markt 1) [14] wordt in 1390 voor het eerst op deze plaats vermeld.
Het langgerekte diepe gebouw is in de kern middeleeuws (in opzet mogelijk
14de-eeuws). De traptoren en zijkamer aan de achterzijde kwamen rond 1500 tot
stand. De gang ter linkerzijde heeft men mogelijk al overbouwd bij een verbouwing
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in 1639. Belangrijker is de ingrijpende verbouwing van 1791-'94, toen het stadhuis
een smalle hoge zandstenen gevel in Lodewijk XVI-vormen kreeg, naar ontwerp van
Johan van Westenhout. De ingang links ernaast gaf toegang tot de zaal van de
burgerwacht op de verdieping. In 1954-'57 is het gebouw inwendig ingrijpend
gemoderniseerd naar ontwerp van J.H. van den Broek en J.B. Bakema en uitwendig
gerestaureerd onder leiding van Ph.J.W.C. Bolt.
De voorm. waag (Venkelstraat 1) [15] werd in 1623 gebouwd naar plannen van
Maarten Cornelisz Paeyse. Het linker gedeelte diende als waag en het rechter
bouwdeel met lage tussenverdieping als stadsgevangenis (tot 1877). Op de verdieping

Brielle, Stadhuis
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Brielle, Beer met dubbele monnik

bevond zich de cipierswoning. Het in 1912 als gemeentemuseum (nu Trompmuseum)
ingerichte gebouw is in 1953-'56 gerestaureerd.
De voorm. provoost (St.-Catharijnehof 12) [16] is een uit 1668 daterend
eenlaagspand dat diende als woning van de militaire commandeur en waarin ook een
krijgsraadskamer en een cellenvleugel met cachots zijn ondergebracht. De huidige
vensters dateren van de restauratie in 1968-'72.
Verdedigingswerken. In 1694 drong Menno van Coehoorn aan op modernisering
van de vesting. Zijn aangepaste plan uit 1700 werd vanaf 1703 tot uitvoering gebracht
onder leiding van Willem Paen. Belangrijk was de inkorting van de stad aan de
zuidzijde, waarbij aldaar veel panden werden gesloopt. Het resultaat werd een
langgerekte stervormige vesting met negen bastions, vijf ravelijns, vijf beren met
monniken en vier poorten. De uit 1625 daterende Waterpoort werd in 1761 vernieuwd
en in 1894 afgebroken. Bewaard bleef wel het bijbehorende midden-18de-eeuwse
poortwachtershuis (Maarland N.Z. 1) [17] een eenlaagspand met arcade op
gebosseerde hardstenen pijlers. In 1704 gereedgekomen en in 1799 vernieuwd is de
Langepoort [18]. De Kaaipoort [19] uit 1709 werd rond 1860 buiten gebruik gesteld
en vervangen door een coupure ter plaatse van de Oostdam. De negen volgens het
Oud-Nederlandse stelsel aangelegde bastions zijn (met de wijzers van de klok mee):
het Molenbolwerk (Bastion I), het Kruithuisbolwerk (Bastion II) met wit gepleisterd
kruithuis (circa 1710), het Galgebolwerk (Bastion III), het Bleykersbolwerk (Bastion
IV), het Westerbolwerk (Bastion V) met bomvrije munitieberging (circa 1860), het
Hollebolwerk (Bastion VI), het Oranjebolwerk (Bastion VII) met bomvrij wachthuis
(1860), het Lijnbaansbolwerk (Bastion VIII) met kruitmagazijn en ten slotte het
Noordbolwerk (Bastion IX).
Aan de zuidzijde van de havenmond ligt de in 1858 ingerichte havenbatterij, die
in 1882 werd verbeterd met een bomvrij wachthuis. In 1926 heeft men het oostelijke
deel van de vesting (inclusief havenbatterij) opgeheven, de rest volgde in 1952. De
vestingwerken zijn in 1972-'75 gerestaureerd onder leiding van J. Walraad.
Het voorm. arsenaal (Rozemarijnstraat
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46) [20] is een sober vormgegeven tweelaags gebouw, tot stand gekomen in 1708-'11
met vier vleugels om een, nu overdekte, binnenplaats. De gevels aan de
Rozemarijnstraat en de Lijnbaan hebben elk drie getoogde poorten en boven de
middelste poort een magazijndeur en een dakkapel met hijsbalk. Het arsenaal is in
1981-'82 verbouwd tot bibliotheek. De in 1781 aan de zuidzijde aangebouwde
infirmerie (Rozemarijnstraat 42) [21] bestaat uit drie eenlaags vleugels om een
binnenplaats. Het arsenaal diende in eerste instantie ook als affuitmagazijn, maar de
functie van militair hospitaal (1922 gesloten) werd uiteindelijk dominant. Het gebouw
is gerestaureerd in 1969. Aan de overzijde staat het in 1788 gebouwde lijkenhuis
(Rozemarijnstraat 43) [22] met twee poorten, waarvan de grotere voor de lijkkoets
is.
De voorm. hoofdwacht (Markt 7) [23] is een rijzig pand van twee bouwlagen en
een attiekverdieping. De voorzijde is voorzien van een middenrisaliet met fronton
en heeft beneden een open arcade met gebosseerde hardstenen bekleding en in het
midden twee dorische pilasters. Dit gebouw met Lodewijk XVI-details verrees in
1789 naar ontwerp van Johan van Westenhout ter plaatse van een 17de-eeuwse
voorganger en heeft dienst gedaan tot de opheffing van het garnizoen in 1882.
Overige militaire gebouwen. Het met ingezwenkte lijstgevel uitgevoerde pakhuis
Slagveld 29 werd in 1762 gebouwd als garnizoensturfmagazijn. De voorm.
Doelenkazerne (Clarissenstraat 1) is een L-vormig gebouw dat in 1882 een laat-18de-

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

104
eeuwse voorganger ter plaatse van het Clarissenklooster verving. Het is in 1995 tot
appartementen verbouwd. Het bijbehorende voorm. wachtgebouw (Doelenstraat 12)
dateert uit circa 1880. De voorm. sloepenloods (Maarland N.Z. 104) werd in 1886
gebouwd ten behoeve van de in Brielle gelegerde Torpedocompagnie (1870 tot 1922).
Dit door G.J. Blauw en P.C.B. van Marle met eclectische details ontworpen
eenlaagspand bestaat uit drie diepe beuken, elk met een getoogde poort.
Scholen. De voorm. Latijnse school (Venkelstraat 4) [24] is een tweelaags dwars
pand met speklagen en jaartalstenen uit 1593 en 1604 (ingangsnis). De school werd
in 1878 opgeheven. Het gebouw is gerestaureerd in 1982. De voorm. Rijks Hogere
Burger School (Jan Matthijssenlaan 5-7) is een tweelaags schoolgebouw uit 1922
met conciërgewoning. Het ontwerp, in sobere traditionalistische vormen, is van J.H.
Hermelink. De Chr. lagere school ‘De Ark’ (Venkelstraat 18) [25] werd rond 1925
gebouwd als een vierklassige middengangschool. De voorm. lagere landbouwschool
(Langestraat 74-76) [26] is een eenlaags schoolgebouw uit 1930.
Woonhuizen. Brielle heeft nog veel oude woonhuizen. Dit zijn overwegend diepe
huizen met gemeenschappelijke bouwmuren; aan de hoofdstraten hebben ze meestal
twee bouwlagen. De oudste voorbeelden gaan terug tot de 14de eeuw, maar de meeste
oude huizen dateren in opzet uit de 16de en 17de eeuw en zijn later voorzien van
een nieuwe gevel. Opvallend in Brielle zijn de huizen met een zijkamer. Een goed
voorbeeld hiervan is het brede huis Nobelstraat 19. Aan de achterzijde bevindt zich
een mogelijk 14de-eeuwse dwarsmuur. Het voorhuis met zijkamers werd in de 15de
eeuw vernieuwd en bevat twee moerbalken met rankenschilderingen (circa 1460).
De kapconstructie van het huis is midden-16de-eeuws en de huidige gepleisterde
voorgevel is van circa 1860. Het kort voor 1545 vernieuwde brede huis Voorstraat
4-6 heeft links aan de straatzijde en ook aan de achterzijde een zijkamer. Tegen de
zijkamer achter staat een - mogelijk nog 15de-eeuwse - vierkante traptoren met
wenteltrap en hoekblokken van Ledesteen. Bij het rond 1740 verbouwde dubbele
huis Nobelstraat 3-5 is de midden-16de-eeuwse herkomst nog te herkennen aan de
hoekblokken van Gobertangesteen. Hetzelfde geldt voor het in 1953-'55 gerestaureerde
Wagenmakershuis (Langestraat 40) uit de eerste helft van de 16de eeuw, dat naast
hoekblokken van Ledesteen ook een korfboognis met driepastracering heeft. Andere
voorbeelden van huizen met een zijkamer zijn het in de kern 14de-eeuwse huis
Nobelstraat 14, met laat-middeleeuwse kap en een 19de-eeuwse gevel, en Nobelstraat
20 met een kern uit de tweede helft van de 15de eeuw en een laat-18de-eeuwse gevel.
Een fraai voorbeeld van een fors diep huis met zijkamer is Voorstraat 27. Dit begin
15de eeuw gebouwde huis heeft een kelder met gewelven op een middenzuil van
Ledesteen. De trapgevel met overhoekse pinakels dateert uit circa 1530. De
spitsboognissen met daarin gereconstrueerde driepastraceringen en de trapgevel van
het zijhuis zijn tot stand gekomen bij een ingrijpende restauratie in 1932. In het
zijhuis is het empire-interieur van een apotheek uit circa 1825 bewaard gebleven.
Andere voorbeelden van huizen met een oude kern zijn onder meer Markt 10 (eind
16de eeuw), alsmede Turfkade 2, Voorstraat 159 (met pothuis) en het dubbele huis
Nobelstraat 21-23 (alle 17de eeuw). Ook Het Oude Veerhuis (Veerweg 13) heeft
een oude, mogelijk 17de-eeuwse, kern.
Kenmerkend zijn verder de dubbele huizen met twee trapgevels naast elkaar. Uit
het tweede kwart van de 16de eeuw dateert de kern van het huis Maarland N.Z. 48
(gerestaureerd 1983-'85), dat is voorzien van natuurstenen hoekblokjes, fraaie
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sierankers en inwendig consoles met gotisch peerkraalprofiel. Iets jonger zijn het
dubbele huis Voorstraat 45 met twee identieke maniëristische trapgevels (gedateerd
1588 en 1595) en Voorstraat 43 (circa 1610). Dubbele trapgevels uit circa 1620 zijn
te vinden bij Nieuwstraat 18-20 en Slagveld 52, de laatste met geprofileerde korfbogen
boven de vensters in de niet geheel identieke trapgevels. Tot de fraaiste maniëristische
trapgevels behoort die van Maarland N.Z. 29-30 (circa 1610). De afluiving met
bandwerk aan de rechterzijde diende oorspronkelijk als doorrit en bevat sinds de
verbouwing van 1779 de ingang met een deur in Lodewijk XVI-stijl. De in 1610
opgetrokken trapgevel van Maarland N.Z. 10 is rijk uitgevoerd met natuurstenen
hoekblokken, ook langs de trappen van de topgevel. Kleine klauwstukken op de
trappen heeft de trapgevel van Maarland N.Z. 24 (circa 1615). Eenvoudiger
uitgevoerde trapgevels zijn te vinden bij Langestraat 36 (1565; gereconstrueerd),
Kaaistraat 1 (1589), Maarland N.Z. 11 (1610) en - later uit de 17de eeuw Rozemarijnstraat 38, Slagveld 13 (met zijkamer onder afluiving), Vischstraat 12 en
Wellerondom 8.
Opvallend is het grote aantal gevelstenen in Brielle. De belangwekkendste daarvan
zijn die met de voorstellingen van ‘De 4 gekroonde Ambachtslien’ (Maarland N.Z.
43; circa 1580), een schip (Maarland N.Z. 49; 1607), Tobias en de vis (Maarland
Z.Z. 2; 1612), ‘De Winthont’ (Kaaistraat 21; 1613), en ‘De Lammerenberg’
(Vischstraat 3; 18de eeuw). Belangrijk zijn ook vier vroeg-17de-eeuwse stucplafonds
in de huizen Nobelstraat 34, Voorstraat 31 en Voorstraat 45. In het laatstgenoemde
pand is het plafond aan de voorzijde voorzien van brede gepleisterde banden met
rankendecoratie. In de achterkamer en in de twee andere panden gaat het om plafonds
voorzien van een vlakverdeling met daarin vierpasdecoraties en stempelversieringen.
Ze zijn vermoedelijk gemaakt door Engelse stucwerkers in de tijd dat Brielle een
Engelse pandstad was. Hoewel veruit in de minderheid heeft Brielle ook enkele
dwarse huizen, zoals Turfkade 6 (begin 17de eeuw), met gesneden puibalk,
Langestraat 13 en Langestraat 25 (1648). Toen na 1620 de bloei van Brielle snel
terugliep, werd er meer verbouwd dan nieuw gebouwd. Een voorbeeld van een
classicistische halsgevel met festoen is te vinden bij Maarland N.Z. 41 (1655).
Voorbeelden van panden die eind 17de eeuw bij verbouwing een tuitgevel kregen,
zijn Vischstraat 1 en Maarland N.Z. 6 en 17.
In de 18de eeuw werden op enkele plaatsen aan de hoofdstraten twee of meer
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Brielle, Woonhuis Maarland Noordzijde 29-30 (1990)

diepe huizen samengetrokken achter één nieuwe rijke gevel. Het al genoemde pand
Nobelstraat 34 kreeg rond 1740 een voorgevel met pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl.
Van 1879 tot 1922 was hier de Hogere Burger School gevestigd. Ook Maarland N.Z.
38 en Maarland Z.Z. 24 kregen rond die tijd een gevel in Lodewijk XIV-vormen.
Burgemeester Theodorus Beels liet het huis De Wildeman (Nobelstraat 7-9) in 1744
voorzien van een gevel met hoekrisalieten en pronkrisaliet in rijke Lodewijk XV-stijl.
Ook het al genoemde woonhuis Voorstraat 31 voorzag men rond 1760 van een
voorgevel met pronkrisaliet en kroonlijst in Lodewijk XV-stijl.
Dit huis diende lange tijd als kantongerecht. De voormalige zittingzaal is uitgevoerd
met een schouw en betimmering in Lodewijk XVI-stijl. De huizen Maarland N.Z.
31 en 52 hebben deurpartijen in Lodewijk XV-stijl. Andere voorbeelden van statige
18de-eeuwse gevels zijn te vinden bij Koopmanstraat 6, Nobelstraat 12 en 16,
Maarland N.Z. 27-28 en Voorstraat 61. Een goed voorbeeld van een eind 18de eeuw
in Lodewijk XVI-vormen opgetrokken nieuwe gevel met deuromlijsting toont het
huis Voorstraat 67. Het statige patriciërshuis Slagveld 42 heeft een rijke asymmetrisch
geplaatste ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl. Enkele in de kern oudere huizen
kregen in de 18de eeuw een gepleisterde halsgevel, zoals Maarland Z.Z. 4 en
Maarland N.Z. 34 (beide met fronton), Maarland N.Z. 45 en Voorstraat 180.
Ongepleisterd is die van Voorstraat 63.
Begin 19de eeuw verrezen er weinig nieuwe huizen in Brielle. De in de kern oudere
huizen Kaaistraat 2 en 4 kregen respectievelijk in 1822 en 1825 een nieuwe gevel.
Vroeg 19de-eeuws is ook de lijstgevel met empire-hoofdgestel van het pand Slagveld
15. Daarnaast werden er sobere ingezwenkte lijstgevels gebouwd, zoals bij Maarland
Z.Z. 55, Wellerondom 10 en 13 (alle eerste helft 19de eeuw) en het dubbele huis
Nieuwstraat 22-24 (circa 1865). Sober neoclassicistisch van vorm zijn de met hoger
opgetrokken middendeel uitgevoerde dubbele eenlaagspanden Nieuwstraat 26-28
(circa 1860) en Voorstraat 69-71 (circa 1850; met fronton). Het laatstgenoemde
pand, dat
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van 1874 tot 1973 diende als postkantoor, heeft inwendig nog een 18de-eeuwse
deuromlijsting (Lodewijk XIV). Een aardig voorbeeld van vroege chaletstijl is het
met balkon uitgevoerde huis Veerweg 11 (circa 1850). Uit 1862 dateert het
gepleisterde dwarse eenlaagspand Makriens Metselaar (Wellerondom 6), voorzien
van een gevelsteen met een voorstelling van metselaarsgereedschappen. Eclectische
details en wenkbrauwen boven de vensters hebben de gepleisterde huizen Maarland
N.Z. 23 en Maarland Z.Z. 26-27 (alle circa 1870). De sobere puntgevel van
Langestraat 46 dateert uit circa 1890. Opvallend is de schijngevel met ‘opgeplakt’
sierspant van Slagveld 16 (circa 1890).
Een voorbeeld van een huis met trapgevel in neorenaissance-stijl is Voorstraat 90
(circa 1905). De rond 1910 gebouwde villa's Greta en Anna Petronella (Asylplein
22-23) en het huis Voorstraat 93 zijn uitgevoerd met jugendstil-elementen en
rationalistische details. Vermoedelijk door dezelfde architect met rationalistische
details ontworpen zijn Commandeurstraat 6,
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Nobelstraat 8 en Maarland N.Z. 54-55 (alle circa 1915). Voorbeelden van vrijstaande
gepleisterde villa's uit circa 1920 zijn G.J. van den Boogerdweg 7 en Jan
Matthijssenlaan 1-3. Een expressionistische vormgeving hebben Coppelstockstraat
11 en 25-27 en Kerkstraat 2-4 (alle circa 1930), zakelijk-expressionistisch van vorm
is Voorstraat 52-54 (circa 1935). Met topgevels uitgevoerd zijn de traditionalistische
huizen Slagveld 22-23 (circa 1940). Een stedenbouwkundig opvallend ensemble
vormen de in 1938 op het voormalige oostelijke ravelijn gebouwde traditionalistische
huizen Burg. Egter van Wissekerkeplein 1-12.
Volkswoningbouw. Aan de minder dicht bebouwde westzijde van Brielle
ontstonden binnen de vesting enkele woningbouwcomplexen. In 1911 kwamen in
opdracht van woningbouwvereniging ‘Volkshuisvesting’ als eerste de woningen
Venkelstraat 20-52 tot stand, rond 1925 gevolgd door de woningen Dr. De Snoopplein
1-12. Voorbeelden van eenlaagse wederopbouwwoningen zijn Commandeurstraat
13-23 uit 1957.
Winkels. Een vroeg voorbeeld van een in een ouder huis ingerichte winkel is
Voorstraat 98 met winkelkast (circa 1840). Een vroege neoclassicistische winkelpui
heeft het pand Voorstraat 126 (1845), dat ook een oudere gevelsteen bezit (‘De
Samaritaan’). Voorstraat 21-23 heeft een brede winkelpui met gietijzeren corinthische
zuiltjes (circa 1870). Voorbeelden van eenvoudige laat-19de-eeuwse winkelpuien
zijn te vinden bij Voorstraat 35, Vischstraat 15 en Geuzenstraat 10-12. Een aardige
winkelpui met ranke jugendstildetails heeft Maarland Z.Z. 18 (circa 1905). Met
jugendstil-elementen en gietijzeren zuilen uitgevoerd is de winkelpui van Voorstraat
37 (circa 1910). Soberder van vorm is het iets jongere winkelpand Nobelstraat 55-57
(circa 1915) met bedrijfsgedeelte.
Pakhuizen. Enkele vermoedelijk als woonhuis gebouwde panden zijn later tot
pakhuis ingericht, zoals het in opzet 17de-eeuwse rijzige pand Rozemarijnstraat 10.
Ook de laat-17de-eeuwse panden Langestraat 20 en Maarland N.Z. 69 kregen later
een pakhuis- dan wel een bedrijfsfunctie. Als pakhuis gebouwd zijn het dwars
geplaatste drielaagse pand Kaatsbaan 1, met een mogelijk 17de-eeuwse kern, en het
rijzige vroeg-18de-eeuws pand Scharloo 10. In opzet 18de-eeuws is Scharloo 8, een
tweelaags gebouw met souterrain dat lange tijd diende als woonhuis van een
bierbrouwerij. Ten behoeve van de brouwerij verrees begin 19de eeuw links het
smalle pakhuis Scharloo 7. Ook het brede pakhuis Scharloo 5 dateert uit die periode;
de gevelsteen (‘T Gecroonde Hart’) uit 1620 herinnert aan een oudere brouwerij ter
plaatse. Andere voorbeelden van als pakhuis ingerichte panden met een 18de-eeuwse
kern zijn Turfkade 11, 14 en 24 en Zuidspuistraat 4-6. Sobere pakhuizen van rond
1900 zijn Lijnbaan 12 en Maarland Z.Z. 34.
Stadsboerderijen. De 18de-eeuwse stadsboerderij Langestraat 72 heeft een
tweebeukig dwars woongedeelte met inwendig tegeltableaus in de voorkamer en
keuken; de laatste zijn gedateerd 1766. De in 1820 gebouwde stadsboerderij Turfkade
35 heeft een rijk neoclassicistisch woongedeelte met hoger opgetrokken
middenrisaliet. Ook de achtergelegen schuur is uit deze periode. Midden-19de-eeuws
is de stadsboerderij Kaaistraat 18-20, die in de voorkamer een tegeltableau uit de
bouwtijd bezit met een voorstelling van het landleven. De houten schuur aan de
linkerzijde is ook 19de-eeuws. Aan de
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zuidoostzijde van Brielle werd kort na opheffing van dit deel van de vesting (1926)
de ‘stolp-vormige’ boerderij Kaaisingel 3 gebouwd.
De voetgangersbrug over het Maarland (tegenover Maarland N.Z. 58) [27], ook
wel de ‘Kippenbrug’ genoemd, is een smalle ijzeren rolbrug uit 1909 die de beide
zijden van het Maarland verbindt ter plaatse van een vernauwing waar vroeger de
sluis tussen de havengedeelten Kostverloren en Noordspui lag. Deze brug met kleine
hameipoort en tuiwerken kan in zijn geheel naar één zijde worden gerold.
De watertoren (G.J. van den Boogerdweg 1) verrees in 1923-'24 naar ontwerp
van A.D. Heederik. De gepleisterde toren is uitgevoerd in betonskeletbouw met
baksteenvulling en heeft een ronde bovenbouw met betonnen vlakbodemreservoir.
De windmolen ‘'t Vliegend Hert’ (bij Molenstraat 11) [28] is een open
standerdmolen die in 1986 geheel nieuw is gebouwd op het Molenbolwerk ter plaatse
van een in 1882 afgebrande voorganger.
Straatmeubilair. Op het Wellerondomplein staat een in 1910 gerestaureerde
zandstenen pomp [29] uit 1590 met maniëristische details en een bekronende
schildhoudende leeuw. In 1930 geplaatst op het Asylplein is de bakstenen gedenkbank
voor Joh. Been, stadsarchivaris en schrijver van jongensboeken. De natuurstenen
gedenkbank voor notaris L.P. van de Blink aan de Veerweg is uit 1937.
Begraafplaatsen. De in 1842 gestichte Oude Alg. begraafplaats (G.J. van den
Boogerdweg ong.) heeft een gietijzeren hekwerk met fasces en zandlopers als
decoraties. Interessant zijn onder meer een zerk voor mr. H.T. Holier († 1862) en
verder een bijbelzerk voor ds. W. van den Berg († 1911). Op de rond 1900 gestichte
R.K. begraafplaats (Kloosterweg 33) staat een gietijzeren grafkruis.
Vierpolders. Dit dijkdorp ten zuidoosten van Brielle is ontstaan op de samenkomst
van de polders Oud Helvoet (1220), Veckhoek (1249) en Oude Gote. De Herv. kerk
(Dijckpotingen 1) is een in 1907 gerestaureerde kleine gepleisterde zaalkerk uit 1721.
In de dakruiter
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Vierpolders bij Brielle, Boerderij Esterenburch

hangt een door Jan Albert de Grave gegoten klok (1721). De kerk is voorzien van
twee gebrandschilderde ramen uit 1721 en een preekstoel uit 1791. Boerderijen. De
zijlangsdeelboerderij ‘Esterenburch’ (Middelweg 5) heeft een monumentaal woonhuis
uit 1738 met ingezwenkte kopgevel. Oorspronkelijk zat de ingang van het woonhuis
in de kopgevel met daarboven een deur voor de korenzolder, maar rond 1800 heeft
men de ingang naar de zijgevel verplaatst. De zijlangsdeel brandde in 1931 af en
werd kort daarop hersteld. De uit 1785 daterende boerderij Hogeweg 8 heeft inwendig
een tegeltableau en een schouw voorzien van pilastertegels. Ook de uit 1805 daterende
zijlangsdeelboerderij ‘Catharinahoeve’ (De Nolle 12) heeft twee betegelde kamers,
waarvan één met mangaankleurige tegeltableaus. De met eclectische details
uitgevoerde boerderij ‘Lagerwoude’ (Peltserdijk 9a) dateert uit circa 1875. Het in
1960 opgeheven fort Peltserdijk (Peltserdijk 9) werd in 1883-'84 opgeworpen als
onderdeel van de ‘Stelling van de Monden der Maas en van het Haringvliet’ ter
vervanging van enkele uit 1780 daterende aardwerken. Het omgrachte fort bevat een
bomvrij gebouw met wachtlokaal en geschutsremise.

Capelle aan den IJssel
Vierpolders bij Brielle, Boerderij Esterenburch Dijkdorp aan de Hollandse IJssel,
ontstaan in de 13de eeuw bij een kapel. De dorpskern ontwikkelde zich aan de
Groenendijk, met haaks daarop de Kerklaan. Het in 1285 aan de zuidwestzijde van
het dorp gebouwde kasteel (Het Slot) werd verwoest in de 14de eeuw. Op enige
afstand ten noorden hiervan ligt de 's-Gravenweg - een middeleeuwse ontginningsbasis
- en weer verder noordwaarts de ringvaart van de Prins Alexanderpolder
(drooggemaakt 1874). Langs de rivier ontstonden steenfabrieken en scheepswerven.
Na de opheffing van de steenfabriek bij ‘Het Slot’ in 1909 werd het terrein bebouwd
en de fabrikantenvilla in gebruik genomen als raadhuis. Het gewijzigde voorm.
veerhuis van het voetveer naar Krimpen staat er nog (Dorpsstraat 199-201). Na de
Tweede Wereldoorlog is het gebied tussen de rivier en de Abraham van
Ryckevorselweg - het oude tracé van de spoorlijn naar Gouda (verlegd in 1953) volgebouwd. Aan weerszijden van de nieuwe spoorlijn in de Prins Alexanderpolder
zijn vervolgens forse wijken verwezenlijkt voor Rotterdamse forenzen
(Capelle-Schenkel en Capelle-Schollevaar).
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De Herv. kerk (Kerklaan 2) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor
en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. De van oorsprong
vroeg-15de-eeuwse kerk werd in 1574 verwoest. Het in 1592 herbouwde schip kreeg
versierde steunberen aan de zuidzijde. Het koor heeft men in 1664-'65 hersteld. De
in 1805 (gevelsteen) opgetrokken toren bevat een door Willem Wegewaert gegoten
klok (1607). Bij de kerkrestauratie in 1960-'61 zijn poortjes in gotische vormen
toegevoegd. Tot de inventaris behoren een tiengebodenbord (1650) en een uit de
Herv. kerk te 's-Heerjansland afkomstige preekstoel (17de eeuw).
Overige kerken. Naoorlogs zijn de (Geref. Gem.) Moriakerk (Karel Doormanstraat
12; 1953, W. de Jonge), een sobere traditionalistische zaalkerk met zadeldaktoren,
de (Geref.) kerk De Hoeksteen (Rivierweg 15; 1967, H.M.W. Hupkes), een organisch
in baksteen uitgevoerde centraalbouw met opvallende bekroning, en de moderne
R.K. St.-Paulus Bekeringskerk (Merellaan 352; 1966-'67, V. Dorigo) met lichtbeuk
en vrijstaande betonnen klokkentoren.
Het voorm. Tehuis voor ouden van dagen (Dorpsstraat 164) is een symmetrisch
pand met tweelaags middenpartij in neorenaissance-stijl. Het werd in 1898 gebouwd
in opdracht van de Van Capellestichting, opgericht in 1892 door notaris J. Nolen en
zijn echtgenote A.M. van Capelle. Tot 1973 diende het als bejaardentehuis en sinds

Capelle aan den IJssel, Herv. kerk (1990)
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de restauratie en verbouwing in 1978-'80 is het een muziekschool. Bewaard is de
regentenkamer in rijke neorenaissancestijl.
Het Slot (Dorpsstraat ong.). Van dit in 1285 voor Dirck Traveys van Moordrecht
gebouwde kasteel, dat werd verwoest in 1351 en opnieuw in 1394, resteert het dubbel
omgrachte kasteelterrein. Het hier in 1612 voor de Rotterdamse koopman Johan van
der Veken gebouwde kasteelachtige herenhuis werd gesloopt in 1797, het bijbehorende
koetshuis in 1968. Wel behouden is het voorm. dief- en duifhuis (Rozenburcht 1a),
een 17de-eeuws gebouwtje met puntgevels, dat op de begane grond een cachot en
op de vliering een duifhuis bevat (de vlieggaten zijn dichtgemetseld).
Veldzigt ('s Gravenweg 229) is een blokvormig neoclassicistisch buitenhuis uit
1807 met geblokte hoeklisenen en een gepleisterde middenpartij.
Woonhuizen. Mogelijk nog 17de-eeuws is het dwarse huis Dorpsstraat 146 (met
werkplaats). De dubbele dijkwoning Dorpsstraat 215-217 heeft men rond 1800
gebouwd. Uitgevoerd in sobere neoclassicistische stijl zijn het eenlaagspand
Dorpsstraat 160 (1792), het in gele ijsselsteen opgetrokken tweelaags herenhuis
Kerklaan 11 (1831), het dwarse huis Raadhuisstraat 7-9 (circa 1840) en het eenlaags
huis Dorpsstraat 31 (circa 1850). Het neoclassicistische herenhuis Dorpsstraat 3,
met gebosseerd middenrisaliet en hoeklisenen, werd in 1843 gebouwd als
directeurswoning bij de toenmalige steenfabriek. Van 1909 tot 1968 heeft het als
raadhuis dienst gedaan. Daarvóór diende het verbouwde middenganghuis Dorpsstraat
158 (circa 1850) van 1862 tot 1909 als raadhuis.
Sobere eclectische vormen vertonen het tweelaagse huis Dorpsstraat 166 (1868)
met driezijdig gesloten gevelpartij en het eenlaags herenhuis Dorpsstraat

Capelle aan den IJssel, Villa Kerklaan 6

168 (circa 1870) met uitgebouwde tuinkamer. Bij beide zijn de strekken boven de
getoogde vensters uitgevoerd in rood of geel metselwerk. Uit dezelfde tijd, maar
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rijker gedetailleerd, is de eclectische villa Kerklaan 6. Bij het eenlaagse herenhuis
Dorpsstraat 176 (circa 1880) wordt het middenrisaliet bekroond door een dakkapel
met pilasters en fronton. Gebouwd als onderwijzerswoning is het neorenaissance-pand
Kerklaan 9 (circa 1890). Het dijkhuis Dorpsstraat 209 (1909) is opgetrokken in gele
ijsselsteen en heeft decoraties in rode baksteen. Een karakteristiek wederopbouwpand
is het Vuykhuis (Dorpstraat 151; circa 1950).
Boerderijen. Uit de 17de eeuw dateert de boerderij met dwars geplaatst voorhuis
's Gravenhof ('s Gravenweg 327a), waarvan het met riet gedekte woongedeelte is
voorzien van een puntgevel en een kelder met opkamer. De laatste bevat een
18de-eeuwse beschilderde houten bedstee- en kastenwand. Voorbeelden van
19de-eeuwse dwarshuisboerderijen met gepleisterde woongedeelten zijn 's Gravenweg
325 (1840) en Nijverheidstraat 297 (1892). De boerderij 's Gravenweg 358 (1878)
heeft als woongedeelte een middenganghuis met gepleisterd middenrisaliet.
Voorbeelden van langhuisboerderijen zijn de Hoeve Capelle ('s Gravenweg 355),
met een opgetrokken middenpartij uit 1883 (in stucwerk op geveltop), en de
gepleisterde boerderij 's Gravenweg 178 (circa 1900) met opgemetselde dakkapel.
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De voorm. werk- en opslagplaats met dienstwoning (Dorpsstraat 181) is een
tweelaags dijkpand uit circa 1870 met baksteenrasters bij de als droogzolder voor
hout gebruikte zolderverdieping. Het gebouw diende als werkplaats van de
dorpsaannemer. De woning ligt aan de achterzijde.
De Oude Alg. begraafplaats (Algeraweg ong.) werd in 1874 aangelegd en gesloten
in 1974. Interessante graftekens zijn die voor steenfabrikant A. van Cappelle († 1890)
en zijn zwager J. Nolen († 1895). De gebeeldhouwde figuren op de grafsteen van
laatstgenoemde verwijzen naar het door hem gestichte tehuis voor ouden van dagen.

De Lier
(gemeente Westland)
Dijkdorp in het Westland, ontstaan aan de vloedkreek Liora (Lee) en in 1201 voor
het eerst vermeld. In de 19de eeuw vormde zich een lintbebouwing aan de Hoofdstraat
ten zuiden van de Lee. Na grondverbetering ontstonden aan de noordwestzijde tussen
1880 en 1910 de Nieuwe Tuinen. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgebreid
in een door glastuinbouw gedomineerd gebied.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 51), oorspronkelijk gewijd aan St. Joris, is een forse
driebeukige pseudo-basilicale kerk met een driezijdig gesloten koor geflankeerd door
twee kapellen en met een toren van drie geledingen voorzien van smalle
spitsboognissen. Deze laat-gotische kerk verrees waarschijnlijk midden 15de eeuw,
evenals de later scheefgezakte zware toren (zonder steunberen). Na een brand in
1572 volgde herstel in fasen; het koor in 1590, de toren in 1630 en het schip pas in
1658 (jaartalsteen boven de triomfboog). Bij de kerkrestauratie in 1954-'58 heeft
men tevens de toren gestabiliseerd en opnieuw voorzien van traceringen in de
spitsboognissen. Het kerkinterieur wordt gedekt door houten tongewelven. De
ontpleisterde zuilen hebben natuurstenen banden en eenvoudige kapitelen. Tot de
inventaris behoort een preekstoel uit de tweede helft van de 17de eeuw.
Overige kerken. In 1923-'24 gebouwd naar ontwerp van H. Onvlee als

De Lier, Herv. kerk

een kruiskerk met geveltoren en aangebouwde pastorie (achterzijde) is de Vredeskerk
van de Geref. Gemeente (Oranjestraat 1). Ter vervanging van een uit 1871-'72
daterende kerk gewijd aan St. Leonardus van Veghel kwam de huidige R.K. kerk
St.-Martelaren van Gorcum (Kerklaan 6) in fasen tot stand. Zowel het recht gesloten
koor (1929-'30) als het eenbeukige schip met neogotische verwijzingen en portaal
(1955-'56) zijn ontworpen door E.H. en H.M. Kraaijvanger. De geplande toren is
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niet uitgevoerd. De (Geref.) Johanneskerk (J. Vermeerplein 25a) is een moderne
zaalkerk met vrijstaande toren uit 1964 naar ontwerp van D. Zuiderhoek.
Woonhuizen. Uit het tweede kwart van de 17de eeuw dateert het in 1953
gerestaureerde diepe huis Hoofdstraat 54 met trapgevel. Het rond 1900 gebouwde
middenganghuis Hoofdstraat 5 heeft een hoger opgetrokken ingangsrisaliet en een
klein chaletstijlsierspant. Voorbeelden van tuinderswoningen zijn Nieuwe Tuinen 16
(1915) en Nieuwe Tuinen 34 (1918).
De voorm. timmerwerkplaats Hoofdstraat 63, sinds 1999 museum ‘De
Timmerwerf’, is een diep pand uit 1642 met gepleisterde tuitgevel. Huis en werkplaats
werden in de 18de eeuw verbouwd en op het achtererf verrees in de 19de eeuw een
vrijstaande houtloods.
Boerderijen. De krukhuisboerderij Noordlierweg 4 heeft een in oorsprong
17de-eeuws woongedeelte met opkamer en kelder, voorzien van een wit geschilderde
plint en met geschilderde kruisen boven de keldervensters. Een 17de- of 18de-eeuws
kern heeft de gepleisterde boerderij Oostbuurtseweg 25. De uit 1866 daterende
boerderij Oostbuurtseweg 21 is uitgevoerd met een wit gepleisterd neoclassicistisch
woonhuis met hoger opgetrokken middenrisaliet.

Delfshaven
(gemeente Rotterdam)
Stad, ontstaan toen na toestemming van Aelbrecht van Beieren (1389) de Delfshavense
Schie tussen Delft en de Maas gegraven mocht worden. Bij de monding van de Schie
ontstonden een kolk (Aelbrechtskolk) en een schutsluis. Hier omheen ontwikkelde
zich de bebouwing van deze Delftse voorstad. Aan de buitenzijde werd de Oude
Haven (nu Voorhaven) gegraven en aan de westzijde ontstond in 1451 de Nieuwe
Haven (nu Achterhaven). Delfshaven werd verwoest door de Hoeken (1488) en door
de Spanjaarden (1572), en had bovendien te lijden van een stadsbrand (1591). Voor
de haringvisserij groef men de Buizenwaal (1601), waar later een scheepstimmerwerf
voor Oostindiëvaarders werd gevestigd. Verdere groei werd belemmerd door
protectionisme van Delft, concurrentie van Rotterdam en een zandplaat vóór de haven
(Ruigeplaat; vanaf 1740). Delfshaven werd zelfstandig in 1795 en kreeg stadrechten
in 1825, maar werd in 1886 geannexeerd door Rotterdam. De Schiedamseweg kwam
in 1909 tot stand. Door de aanleg van de Coolhaven (1923) en de Parksluizen
(1929-'33) liep het waterverkeer niet meer via de oude kern. Begin 20ste eeuw raakte
Delfshaven volledig ingesloten door Rotterdam. Het eigen karakter bleef echter goed
bewaard en is daarom een beschermd gezicht.
De (Herv.) Pelgrimskerk (Aelbrechtskolk 20) [147], oorspronkelijk gewijd aan
St. Anthonius, is een driebeukige pseudo-basilicale kruiskerk met achtzijdige
geveltoren. De in 1417 gestichte kerk werd rond 1500 vernieuwd in laat-gotische
vormen; koor en
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dwarsbeuk heeft men in 1546 verbouwd. In 1620 kerkten de Pilgrim Fathers hier op
doorreis van Leiden naar Amerika. Bij een verbouwing in 1733-'34 kwam de huidige
voorgevel tot stand en werd de kerk verhoogd. In de in 1761 toegevoegde houten
geveltoren hangen een door Johan en Willem Hoerken gegoten klok (1464) en zes
klokken van François Hemony (1660). De kerk is gerestaureerd in 1934-'37 en in
1992. Het interieur met achtzijdige laat-gotische zuilen bevat een preekstoel (circa
1733), twee tekstborden (1719, overgeschilderd 1828 en 1893) en een door C.G.F.
Witte gebouwd orgel (1855). Het neoclassicistische catechesatiegebouw ‘Eben
Haëzer’ (1890) is in 1995 ingericht als ‘Pilgrim Fathers Memorial’.
De Geref. kerk (Coloniastraat 27) is een traditionalistisch vormgegeven zaalkerk
uit 1933 en bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1902).
Het voorm. stadhuis (Aelbrechtskolk 12) [148] werd in 1580 gebouwd voor de
stadskastelein (rentmeester) van Delft. Van 1811 tot 1886 diende het eerst als raadhuis
annex burgemeesterswoning en later als stadhuis. Het forse tweelaags pand heeft
zijn huidige vorm gekregen bij een modernisering in 1791 en is ontpleisterd en
gerestaureerd in 1968-'71. De zandstenen hoekblokken dateren uit de bouwtijd.
Scholen. De lagere St.-Jacobusschool (Schoonderloostraat 68; circa 1897) is een
tweelaags pand in neorenaissance-stijl. Van de door A.J. Kropholler in
traditionalistische vormen ontworpen St.-Anthonius Abtkerk (1918-'26) resteert na
de sloop (1974) wel de bijbehorende R.K. meisjesschool (Mathenesserdijk 455-461;
1925-'26) van zijn hand. Deze bestaat uit de St.-Anna- en St.-Agnesschool voor lager
onderwijs en de St.-Mariaschool voor uitgebreid lager onderwijs. Een
zakelijk-expressionistische vormgeving heeft de openbare lagere school
Coolhavenstraat 29 (1930).
Woonhuizen. Tot de oudste huizen in Delfshaven behoren het uit 1592 daterende
diepe huis Aelbrechtskolk 8, waarvan de trapgevel in 1976 is gereconstrueerd, en het
17de-eeuwse diepe huis Aelbrechtskolk 6, met trapgevel. Een 17de-eeuwse kern
hebben Voorhaven 5, 7, 34 (1649) en 36 en ook de huizen Voorhaven 82-88, die
later puntgevels en klokgevels hebben gekregen, evenals een inrijpoort (1818). Het
brede tweelaagse huis Voorhaven 57 (circa 1760) heeft een omlijste ingang in
Lodewijk XV-stijl. Van 1873 tot 1942 was het in gebruik als Herv. weeshuis, waartoe
het in 1924 aan de rechterzijde werd uitgebreid. Het geboortehuis van
luitenant-admiraal Piet Heyn is Piet Heynstraat 6, dat in 1871 groter en hoger werd
herbouwd in neorenaissancestijl. Uit 1870 dateert de slagerij Havenstraat 29, met
in het neorenaissance-fronton een oude gevelsteen met het jaartal ‘1784’. Andere
neorenaissance-voorbeelden zijn de burgemeesterswoning Havenstraat 172 (1887),
de woon- en winkelpanden Aelbrechtskolk 55 (circa 1890) en Mathenesserdijk 436
(1896), en het herenhuis Mathenesserdijk 481-483 (1900). Aan het begin van de net
aangelegde Schiedamseweg (1909) verrezen in 1911-'12 de in rijke
neorenaissance-stijl uitgevoerde woon- en winkelpanden Aelbrechtskolk 1-3 en
Schiedamseweg 1-13.
Het standbeeld van Piet Heyn (Piet Heynsplein ong.), geboren te Delfshaven in
1577, bestaat uit een hardstenen sokkel en een door J. Graven in 1870 van deze
zeeheld gemaakt beeld.
De sluis (Aelbrechtskolk ong.) werd aangelegd in 1389, vernieuwd in 1595 en na
de stormvloed van 1775 wederom vernieuwd in 1775-'77. De bijbehorende
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Delfshaven, Branderij De Dubbelde Palmboom (1978)

Piet Heynsbrug (bij Aelbrechtskolk 53), met gietijzeren hameipoort en smeedijzeren
balanspriemen, werd in 1873 naar plannen van J. Biezeveld door gieterij L.J. Enthoven
& Co. geleverd.
Het zakkendragershuisje (Voorstraat 13) [149] draagt het Delftse wapen en een
gevelsteen uit ‘1653’. Links ervan staat op een overkluizing het kraanhuis (met
klokkentorentje) van de in 1836 dichtgemetselde sluis tussen Kolk en Achterwater
(de verbinding met de Achterhaven). Bij de ontpleistering en restauratie (1964) zijn
hier vier van elders afkomstige gevelstenen ingemetseld.
Het voorm. zeemagazijn van de Verenigde Oostindische Compagnie (Achterhaven
148) [150] verrees in 1672 op het terrein van de scheepstimmerwerf voor
Oostindiëvaarders. Na een brand in 1746 heeft men het forse drielaagse pand in
sobere vormen herbouwd.
Windmolens. Van de oorspronkelijk vijf moutmolens van Delfshaven zijn er drie
(deels) bewaard gebleven. Moutmolen De Distilleerketel (Voorhaven 210) [151] is
een ronde stellingmolen met een met dakleer beklede kap. Deze molen uit 1727 werd
zwaar beschadigd in 1940 en iets zuidelijker herbouwd in 1984-'86. Molenrompen
resteren van de in 1771 gebouwde en in 1921 door storm vernielde molen De
Graankorrel (bij Noordschans 1) en van de uit 1853 daterende molen Het Vertrouwen
(Schans 137).
Branderijen. Het met twee klokgevels uitgevoerde rijzige pand De Dubbelde
Palmboom (Voorhaven 12) [152] werd in 1826 gebouwd als graanpakhuis
‘Denemarken’ en in 1860-'61
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ingericht als branderij. Sinds de restauratie in 1974-'75 dient het als historisch
museum. De voorm. distilleerderij De Ooievaar (Voorhaven 19-31) [153] kwam in
1867 tot stand naar plannen van H.D. Bakker in opdracht van de in 1824 door J.H.
Henkes gestichte jeneverbranderij. Het met veel rondbogen uitgevoerde vijfbeukige
neoclassicistische pand is na het vertrek van de distileerderij (1968) verbouwd tot
ateliers (1990). Sober neoclassicistisch van vorm is de voorm. korenbranderij De
Passer (Achterhaven 9) uit 1862. Het pand Achterhaven 43-49 werd in 1888 gebouwd
als spiritusfabriek van de distilleerderij M.P. Pollen en diende later als wasserij
(1910-'84). De in 1897 in neorenaissance-stijl opgetrokken ‘Stoomdistilleerderij en
Likeur Stokery’ (Havenstraat 11) heeft een winkelinterieur in dezelfde stijl.
Bedrijfsgebouwen. Het gebouw

Delft, Binnenstad vanuit het zuiden

van Schellings Oliehandel (Voorhaven 51; 1916) vertoont expressionistische details.
Vermengd met iets meer classicistische details is de gevel van voorm. Machinefabriek
Cupedo (Aelbrechtskolk 45; 1919).
Bankgebouwen. In Nieuw Historiserende vormen uitgevoerd zijn de voorm.
bijkantoren van de Twentsche Bank (Havenstraat 23; 1916) en de Rotterdamse bank
(Havenstraat 15; 1917).
Het houten veerwachtershuis (Schiemond 50) werd in 1917 op de Ruigeplaat
gebouwd ten behoeve van het veer naar Charlois en Heyplaat.

Delft
Stad, ontstaan op een kreekrug van de vloedgeul de Gantel. De Schie, een natuurlijke
waterloop die uitkwam in de Maasmond, werd in fasen gekanaliseerd en als de ‘Delf’
naar het noorden toe verlengd. De (Oude) Delf(t) vormde de ruggengraat van een
ontginningsgebied waarin de Hollandse graaf midden 11de eeuw een hof stichtte ter
plaatse van het huidige stadhuis. Parallel aan de Oude Delft werd rond 1200 de
Nieuwe Delft gegraven (Lange Geer, Koornmarkt, Wijnhaven, Voorstraat) aan
weerszijden waarvan de oudste nederzetting ontstond. De Oude Delft vormde daarvan
de westelijke begrenzing; de oostelijke begrenzing werd gevormd door een derde
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gracht die het tracé volgde van Achterom, Brabantse Turfmarkt, Burgwal en met een
boog om de - op een kreekrug gelegen - Markt, via Vrouw Juttenland en Verwersdijk
uitkwam in de Kantoorgracht. Deze gracht die in verbinding staat met Oude en
Nieuwe Delft, is een oude waterloop behorend bij de oude ‘kamvormige’
ontginningsstructuur met haaks op de Oude en Nieuwe Delft evenwijdige sloten
waarvan enkele tot gracht evolueerden. Later werd de Delf ten behoeve van de scheep-
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vaart als ‘Delftse Vliet’ schuin door de ontginningsverkaveling doorgetrokken tot
de Vliet bij Rijswijk vanwaar verder richting Leiden gevaren kon worden. Delft
kreeg in 1246 stadsrechten van graaf Willem II. Het rechtsgebied werd in 1268 aan
de westzijde uitgebreid met een gebied tussen Oude Delft en Westvest. Schuin door
dit orthogonale patroon - en een oude Gantel-arm volgend - groef men rond 1300
het Oosteinde. In 1347 volgde een kleine uitbreiding in het noorden. In 1355 werden
twee gebieden toegevoegd, een klein gebied in het zuidwesten en een aanzienlijk
gebied in het oosten. Daarmee kreeg de stad de kenmerkende plattegrond die tot in
de 19de eeuw zou blijven bestaan. Nadat graaf Albrecht van Beieren tijdens de strijd
tussen Hoeken en Kabeljauwen de stad in 1359 had ingenomen, moesten de
verdedigingswerken worden ontmanteld. Pas in 1394 werd de bouw van poorten
weer toegestaan. Veeteelt en zuivelhandel waren belangrijk voor Delft, maar ook
bierbrouwerijen en lakenindustrie. Omwille van de scheepvaart werd in 1389
toestemming verleend om bij Overschie de Delfshavense Schie naar de Maas te
graven. Daarbij ontliep men de Schiedamse tol en ontstond bij de sluis de nederzetting
Delfshaven als voorhaven. In 1436 schonk Philips de Goede het grafelijke hof met
Markt en omgeving aan de stad. Hij stimuleerde de bouw van de stadsmuur en de
verbetering van haven en vaart. Een stadsbrand in 1536 vernielde het grootste deel
van de stad; alleen het zuidoostelijke deel bleef gespaard. In 1572 werd Delft staats
en van 1580 tot zijn dood in 1584 resideerde Willem van Oranje in het voormalige
St.-Agathaklooster (Prinsenhof). In zijn opdracht werden in 1573 bastions voor de
Waterslootsepoort en de Haagse Poort aangelegd. Het laatstgenoemde is nog
herkenbaar in het Kalverbos. Op de noordoostpunt van de stad verrees het Wateringse
bolwerk. Na sloop van het Minderbroederklooster ontstond in 1582 de Beestenmarkt.
Aan de zuidwestzijde groef men in 1610-'14 de Kolk, die ook te zien is op het ‘Gezicht
op Delft’ van Johannes Vermeer (circa 1660). Delft was in de 16de en 17de eeuw
bekend om zijn tapijtweverijen en plateelbakkerijen,
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(Herv.) Oude of St.-Hippolytuskerk (zie p. 113)
(Herv.) Nieuwe of St.-Ursulakerk (p. 115)
Prinsenhof en Waalse kerk (p. 117)
St.-Barbaraklooster (p. 118)
St.-Hippolytuskapel (p. 118)
Evang. Luth. kerk (p. 118)
Marthakapel (p. 118)
Oud Kath. kerk (p. 118)
Synagoge (p. 118)
R.K. Maria van Jessekerk (p. 118)
(Geref.) Eben Haëzerkerk (p. 119)
(Remonstr.) Genestetkerk (p. 119)
Fundatie van Renswoude (p. 119)
Meisjeshuis (p. 119)
Weeshuis (p. 119)
Oostpoort (p. 120)
Bagijnentoren (p. 120)
St.-Joristoren (p. 120)
St.-Huybrechtstoren (p. 120)
Stadhuis (p. 120)
Gemeenlandshuis van Delfland (p. 122)
Armamentarium (p. 122)
Artilleriemagazijn (p. 122)
Infanteriekazerne (p. 122)
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Vleeshal en vismarkt (p. 123)
Waag (p. 123)
Stadsboterhuis (p. 123)
Stadsleenbank (p. 123)
Raadhuis van Vrijenban (p. 124)
Kantongerecht (p. 124)
hoofdgebouw Koninklijke Academie: Oude Delft 95 (p. 124)
onderwijsvilla Westvest 9 (p. 125)
wetenschapsvilla Westvest 7 (p. 125)
gebouw Civiel en Bouwkundig Ingenieurs (p. 125)
Indische Instelling (p. 125)
Bacteriologisch Laboratorium (p. 125)
gebouw Geodesie (p. 125)
Laboratorium voor Natuurkunde en Electrotechniek (p. 125)
gebouw Werktuig- en Scheepsbouwkunde (p. 125)
gebouw Technische Botanie en botanische tuin (p. 125)
Centrale Bibliotheek (p. 125)
gebouw Weg- en Waterbouwkunde (p. 126)
R.K. lagere school (p. 126)
openbare lagere Gemeenteschool (p. 126)
openbare lagere school Verwersdijk 8 (p. 126)
Gymnasium (p. 126)
Chr. MULO-school Elout van Soester-Woude (p. 126)
R.K. lagere school Oosteinde 56 (p. 126)
Museum Paul Tétar van Elven (p. 128)
Museum Lambert van Meerten (p. 130)
Klaeuwshofje (p. 131)
Hofje van Gratie (p. 131)
hofje Van der Dussen (p. 131)
Agnetapark (p. 131)
gebouw Delftsche Bank (p. 132)
studentensociëteit Phoenix (p. 132)
botenhuis Laga (p. 133)
windmolen De Roos (p. 133)
Oost-Indisch Huis (p. 133)
Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek (p. 133)
F.W. Braat's Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en andere Metalen
(p. 134)
Centraal Garage (p. 134)
Visbrug (p. 135)
Oostpoortbrug (p. 135)
Lepelbrug (p. 135)
Station (p. 135)
Watertoren (p. 135)
(oude) Alg. begraafplaats Haagpoort (p. 135)
R.K. begraafplaats (p. 136)
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evenals om zijn drukkerijen en instrumentmakers. Daarnaast was Delft de
‘Wapenkamer van Holland’ en dat bleek overduidelijk toen in 1654 een enorme
buskruitontploffing het noordoostelijke deel van de stad verwoestte. Een nieuw
kruitmagazijn werd in 1659 wijselijk buiten de stad gebouwd. Aan de na de kruitramp
aangelegde Paardenmarkt verrees het Geschutsmagazijn van Holland. Na 1680 begon
een economische teruggang, die na 1720 werd versterkt door de toenemende
concurrentie van buitenlandse plateelbakkers. Vooral na de Vierde Engelse Oorlog
(1780-'84) zette het verval echt door.
Het gebied tussen Doelenstraat en Fortuinstraat werd als exercitieterrein ingericht
(1814) en een nabijgelegen waltoren als militair-scheikundig laboratorium (1838).
Tussen 1834 en 1846 verdwenen op één na alle stadspoorten. Met de vestiging van
de Koninklijke Academie in 1842 (later achtereenvolgens Polytechnische School,
Technische Hogeschool en Technische Universiteit) en de aanleg van de spoorlijn
Den Haag-Rotterdam (1846-'47) begon een nieuwe bloeiperiode. In twee gebieden
ontstonden nieuwe industrieën; in het noorden werd een gistfabriek gevestigd (1869)
en in het zuiden een zinkwerkfabriek (1845), de vijlenfabriek van H. Hartogh Heys
(1841) en de instrumentenmakerij P.J. Kipp (1830). Tussen beide gebieden kwam
vanaf 1878 het Westerkwartier tot ontwikkeling naar stedenbouwkundig ontwerp
van C.J. de Bruyn Kops. Het station werd in 1884 in zuidelijke richting verplaatst.
Voor de scheepvaart legde men in 1891-'94 het Rijn-Schiekanaal aan via Zuidvest
en Oostvest, waardoor het gebied rond de Ezelsveldlaan bij de oude stad kwam. Er
verrezen TH-gebouwen langs het kanaal en in de zuidelijker gelegen Wippolder.
Samen met de nodige woningbouw geschiedde dit op basis van een door M.A.C.
Hartman gemaakt uitbreidingsplan. In 1892 dempte men de Noordsingel en werd dit
deel samen met het Kalverbos in 1894 naar ontwerp van H.A.C. Poortman veranderd
in de Nieuwe Plantage met daaraan een reeks herenhuizen. In de binnenstad waren
al diverse grachten gedempt (Burgwal 1860, Oude- en Nieuwe-Langendijk 1896-'99,
Raam 1914). Een plan uit 1922 om de Oude Delft te dempen voor de aanleg van een
tramlijn ging niet door. Ten behoeve van de tweesporige electrische tramlijn werd
de Phoenixstraat gereconstrueerd (1927-'29), het Wateringse bolwerk afgegraven
(1928) en uiteindelijk de Vrijenbanselaan en de Reineveldbrug aangelegd (1931).
Deze reconstructie was voorzien in een uitbreidingsplan van J. de Booij (1928),
waarbij gebruik werd gemaakt van grondgebied van de in 1921 opgeheven gemeenten
Hof van Delft en Vrijenban. Na de Tweede Wereldoorlog, waarbij Delft onbeschadigd
bleef, bouwde men in 1947 aan de westzijde de Bomenwijk (ontwerp W. van Tijen).
Het Komplan uit 1954 voorzag in enkele grote verkeersdoorbraken, waarvan de
Asvest en de aansluitende St.-Sebastiaansbrug (1963-'65) werden verwezenlijkt. In
1961-'63 volgde de bouw van het Spoorwegviaduct en de verdere demping van de
Westvest. De Prinses Irenetunnel (1959) was het begin van uitbreidingswijken aan
de zuidwestzijde (Voorhof, Buitenhof en Tanthof), terwijl de TH naar het zuiden
uitbreidde. Ten behoeve van beide ontwikkelingen werd het station Delft-Zuid
geopend (1970). In de binnenstad volgde de sanering van het ‘In de Veste-gebied’,
in 1980 afgesloten met de bouw van een gelijknamig winkelcentrum. Het nabijgelegen
Zuidpoortgebied is momenteel een herontwikkelingslocatie. De resterende binnenstad
heeft haar bijzondere karakter als grachtenstad in belangrijke mate behouden en is
een beschermd gezicht.
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De (Herv.) Oude of St.-Hippolytuskerk (Heilige Geestkerkhof 25) [1] is een
driebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, zijkoren en een overhellende toren.
Rond 1200 werd op deze plaats een eerste - aan St. Bartholomeus gewijde - tufstenen
kerk gesticht,
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Delft, (Herv.) Oude of St.-Hippolytuskerk, plattegrond

Delft, (Herv.) Oude of St.-Hippolytuskerk (1979)

die in de 13de eeuw met smalle zijbeuken en een groter koor werd uitgebreid.
Rond 1355-'65 werden de zijbeuken vergroot en verhoogd tot een hallenkerk en
tussen 1390 en 1410 kwam het gotische koor tot stand met twee recht gesloten
nevenkoren, waarvan het St.-Joriskoor (zuidzijde) met zijn flamboyante gotische
vormen bewaard is gebleven. In 1396 volgde de herwijding van de kerk aan St.
Hippolytus. Tussen 1425 en 1440 vernieuwde en verhoogde men het middenschip,
waardoor de kerk een pseudo-basilicale vorm kreeg. Tevens werden de zijbeuken
westwaarts verlengd. Op de instelling van het feest van de Zeven Smarten (1503)
volgde de vergroting en vernieuwing van het noordoostelijke deel van de kerk met
een vijfzijdig gesloten Mariakoor, een recht gesloten Mariakapel en een nieuw
noordtransept. Deze met natuursteen beklede en in laat-gotische vormen uitgevoerde
bouwdelen kwamen in 1510-'22 tot stand naar plannen van Anthonis Keldermans;
zijn zoon Rombout verzorgde de uitvoering. De in 1536 geheel uitgebrande kerk
werd in de periode 1541-'60 hersteld. In 1921 brandde de zuiderzijbeuk uit, waarna
op de zuidwesthoek een driezijdig gesloten aanbouw verrees ter plaatse van een
vroegere doopkapel (1938-'39). Bij de kerkrestauratie in 1952-'62, onder leiding van
H. van der Kloot Meijburg en Ph.J.W.C. Bolt, heeft men onder meer het zuidportaal
vernieuwd en een dakruiter toegevoegd.
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Het interieur wordt in middenschip en zijbeuken gedekt door houten tongewelven
(schip) en is voorzien van natuurstenen zuilen met koolbladkapitelen (vernieuwd bij
restauratie). Het noordtransept heeft houten kruisgewelven met daarboven een vlakke
bekapping. Tot de inventaris behoort niet alleen een preekstoel in vroege
renaissance-vormen (1548), waarvan de in 1843 verkochte baldakijnvormige
bekroning bij de laatste
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restauratie is herplaatst boven een 17de-eeuws klankbord, maar ook een neobarokke
preekstoel (midden 19de eeuw). De kerk bevat een aan Joachim Hess toegeschreven
koororgel (circa 1770), een door C.G.F. Witte gebouwd hoofdorgel (1857) en in de
noordbeuk een orgel van J.F. Witte (1873), afkomstig uit de rond 1965 gesloopte
Schoolstraatkerk. Verder zijn er diverse belangrijke grafmonumenten. In het hoofdkoor
staat de aan Pieter de Keyser toegeschreven statige graftombe voor luitenant-admiraal
Piet Hein († 1629) met een liggend beeld in wit marmer onder een overhuiving op
dorische zuilen. In het Mariakoor staat het door een hekwerk omgeven rijke monument
voor Elisabeth Morgan († 1608), dochter van Philips Marnix van Sint-Aldegonde.
De tombe met liggend wit-marmeren beeld en de overhuiving met verguldsel en
veelkleurige wapens zijn wellicht gemaakt door Nicholas Stone. Het monument voor
luitenantadmiraal Maarten Harpertsz Tromp († 1653) in de Mariakapel kwam naar
ontwerp van Jacob van Campen tot stand in 1655-'59 (gerestaureerd 1850). De
uitvoering was in handen van Rombout Verhulst (beeld Tromp en nisvulling) en
Willem de Keyser (reliëf Slag bij Ter Heijde en het overige werk). De in 1739

Delft, (Herv.) Nieuwe of St.-Ursulakerk, plattegrond

opgerichte obelisk voor de natuuronderzoeker Anthonie van Leeuwenhoek († 1723)
is gemaakt door G. van der Giesen naar ontwerp van T. Jelgersma. Verder zijn er
epitafen voor Jacob van der Dussen († 1614; beeldhouwwerk toegeschreven aan
Nicholas Stone), Clara van Spaerwoude († 1615), Maria de Bye († 1622), Johan van
Lodensteyn († 1626), Gerard Welhouc († 1665) en Jacob Delff († 1661). De kerkvloer
bevat veel mooie grafzerken, waaronder die voor Jacob Pauw († 1645), Arnout van
Beresteyn († 1645), Anthonie Heinsius († 1720) en Anthonie van Leeuwenhoek (†
1723), en een gedenksteen uit 1975 voor Johannes Vermeer († 1675). Tot de in
1956-'72 naar ontwerp van Joep Nicolas aangebrachte gebrandschilderde ramen
behoren het Bevrijdingsraam (1956), het Willem de Zwijgerraam (1960) en het
Wilhelminaraam (1961); zijn neef J. Nicolas van Ronkenstein voltooide de reeks
met twee vensters (1973 en 1985). De overhellende forse toren van vier geledingen
met haakse steunberen, gotische spitsboognissen, hoektorentjes en een achtzijdige
stenen spits verrees tussen circa 1325 en 1350. Aangezien de toren al tijdens de bouw
verzakte, staat de onderbouw meer uit het lood dan de bovenste geledingen. De stenen
torenspits werd in 1452-'53 ingrijpend hersteld en halverwege voorzien van een
balustrade. Het westportaal is in 1500-'01 aangebracht. In de bij de stadsbrand van
1536 gespaard gebleven toren hangen de door Henrick van Trier gegoten grote
Trinitasklok (1570) en de Laudateklok van Jan Albert de Grave (1719). Nadat een
sloopplan voor de toren (1843) was afgeblazen, heeft men in 1899-1900 de
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hoektorentjes vernieuwd. Van de in 1605 aangebrachte wijzerplaten zijn er twee
gereconstrueerd in 1960. Het bijbehorende torenuurwerk (Jan van der Brande, 1605)
is nog aanwezig, maar buiten gebruik.
De (Herv.) Nieuwe of St.-Ursulakerk (Markt 80) [2] is een driebeukige basilicale
kruiskerk met kooromgang, doopkapel en een zeer rijzige toren. Op de plaats van
een miraculeuze verschijning van de H. Maagd werd in 1381 een kleine houten kerk
gesticht. In baksteen verrezen in 1383-'90 ten oosten daarvan een dwarsschip en
koor, waarvan alleen het dwarsschip over is met inwendig aanzetten voor waarschijnlijk nooit uitgevoerde - stenen gewelven. In 1412 begon de bouw van een
basilicaal schip met schijntriforium en op de zijbeuken aansluitende reeksen
zijkapellen. Nadat in 1420 de houten noodkerk was weggebroken, kwam dit gotische
schip in 1435 gereed. Onder leiding van Utrechtse Dombouwmeester Jacob van der
Borch begon men in 1453 met de bouw van een gotische kooromgang met sacristie
(en daarboven een librije). De
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Delft, (Herv.) Nieuwe of St.-Ursulakerk, praalgraf voor Willem van Oranje (1981)

sloop van het oude koor volgde in 1465. Op de fundamenten plaatste men natuurstenen
zuilen met koolbladkapitelen om de door speklagen versierde koorlantaarn te dragen
(inwendig met vensterbanktriforium). De kap en het houten tongewelf waren in 1471
gereed en nadat de stenen gewelven in de kooromgang waren geslagen, volgde in
1476 de wijding van het nieuwe koor. De lage kluis (met tralieramen) aan de zuidzijde
is laat-15de-eeuws en in die tijd werd ook de vloer van het dwarsschip opgehoogd,
waardoor de basementen van de vieringpijlers uit het zicht verdwenen. Rond 1485
trok men de zuiderzijbeuk langs de toren westwaarts door en aansluitend verrees
daar een driezijdig gesloten doopkapel. Het noordtransept werd in 1510 uitgebreid
met een Mariakapel. Anthonis Keldermans was ook betrokken bij de in navolging
van de Oude Kerk geplande verlenging van het zuidtransept; maar dat werk kwam
in 1512 niet verder dan de fundering. Na de kerkbrand van 1536 heeft men in 1540-'49
de stenen gewelven en de scheidingen tussen de kapellen weggebroken en zijn de
huidige zeer brede zijbeuken met houten tongewelven ontstaan. De portalen aan
zuid- en noordzijde werden in 1546 en 1549 hersteld of vernieuwd; het torenportaal
volgde in 1556. Herstellingen aan de kerk vonden verder plaats in 1655 (na de
buskruitramp) en in 1837-'41.
Als Nationaal Huldeblijk bij het zilveren regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina (1923) werd het koor gerestaureerd in 1923-'25 naar plannen van H. van
der Kloot Meijburg; dwarsschip en schip volgden in 1931-'37. Daarbij bleek dat de
zuilen, bogen en colonnetten bij de brand van 1536 zo waren beschadigd dat
omvangrijke vernieuwingen nodig waren. H.M. Hagendoorn maakte kopieën van de
kapitelen en J. van Lunteren van de consoles onder de gewelfstijlen. De middenbeuk
van het schip was dermate ontzet dat ze een betonskelet kreeg, aan de zuidzijde
gesteund door drie als steunbeer ‘vermomde’ betonschoren. De oorspronkelijk
gepleisterde wanden werden als ‘schoon’ werk uitgevoerd en J. Por voorzag het
koorgewelf van een decoratieve schildering.
Centraal in het koor staat het rijk uitgevoerde praalgraf voor Willem van Oranje
(† 1584), in 1614 begonnen door Hendrick de Keyser en in 1621 voltooid door zijn
zoon Pieter. Op de marmeren tombe is Willem I in marmer liggend uitgebeeld (met
hond). Aan het hoofdeinde staat een bronzen beeld van de prins in wapenrusting en
aan het voeteneinde een bronzen beeld voorstellende de Faam (met bazuin). De rijke
classicistische overhuiving van de tombe is gemaakt van verschillende marmersoorten
en heeft op de hoeken in zwart gevernist koper uitgevoerde beelden (Vrijheid,
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Godsdienst, Dapperheid en Gerechtigheid). Het in 1996-2001 ingrijpend
gerestaureerde praalgraf staat boven de oude stadhouderlijke grafkelder. In 1752
bouwde men aan de oostzijde onder de kooromgang een nieuwe grafkelder, die in
1822 fors werd uitgebreid. Een in 1923 aan de noordzijde aangelegde gang verbindt
beide kelders en komt in de viering uit onder een grote grafzerk met het wapen van
Oranje-Nassau. De grafkelder is de laatste rustplaats van vrijwel de gehele koninklijke
familie. De belangrijkste uitzondering is de in Westminster Abbey te Londen begraven
koning-stadhouder Willem III († 1702). In de kooromgang staan enkele andere
grafmonumenten, waaronder een door Antonio Canova voor Willem George Frederik
van Oranje († 1799 te Padua) vervaardigd neoclassicistisch wit-marmeren grafreliëf
(1806-'08), dat sinds 1896 in de Nieuwe Kerk staat. Het in 1847 door W. Geefs
gemaakte wit-marmeren gedenkteken met liggend beeld van koning Willem I (†
1843) is hier in 1905 geplaatst. Ook is er een memorieplaat voor Willem Alexander
Ernest Casimir († 1822) en Wilhelmina Frederica Louisa Paulina Charlotta († 1806).
Verder bevat de kerk een door beeldhouwer H. van Zwoll vervaardigd gedenkteken
(1781) voor Hugo de Groot († 1645), epitafen voor Adriaan Teding van Berkhout
(† 1620) en Paulus van Beresteyn († 1625) en diverse bewerkte grafzerken (17de-18de
eeuw). Het orgel is gebouwd door J. Bätz & Co. (1837-'40). Tijdens de restauratie
zijn gebrandschilderde ramen aangebracht, waaronder het door W.A. van
Konijnenberg ontworpen Wilhelminaraam (1927). Hij ontwierp ook de meeste andere
ramen, met uitzondering van het raam met de Openbaring van Johannes (1931;
G.A.H. van der Stok), het Hugo de Grootraam (1931; Joep Nicolas), het Zeeuwse
raam (1932; G. Rueter), het Prins Willemraam (1933; G. Rueter) en het Oranjeraam
(1933; J. Gidding).
Voor de zeer rijzige toren werd de eerste steen gelegd in 1396. De twee onderste
geledingen met haakse steunberen en natuurstenen hoekblokken kwamen in 1412
gereed. De in Ledesteen opgetrokken achtzijdige derde geleding bouwde men in
1430-'47 in rijke laat-gotische stijl. In 1494-'96 volgde de bovenste achtzijdige
geleding in Bentheimersteen, mogelijk naar ontwerp van Anthonis Keldermans en
uitgevoerd door Pouwels Jansz. De nadonkering van de Bentheimersteen zorgt voor
het kleurverschil. Door blikseminslag verbrandde in 1536 de toenmalige torenspits.
De kort daarna aangebrachte eenvoudige spits verbrandde in 1872. In 1875 kwam
de huidige veel steilere achtzijdige spits tot stand naar ontwerp van P.J.H. Cuypers
en E. Gugel. Daarmee is deze toren op de Utrechtse Domtoren na de hoogste van
Nederland. Een in 1939 naar plannen van J. Klijnen begonnen torenrestauratie kon
pas in 1950 worden vol-
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tooid. Een nadere restauratie is uitgevoerd in 1987. In de toren hangen luidklokken
van Johannes Burgerhuys (1607) en François Hemony (1662) en een door
laatstgenoemde gegoten carillon met achttien klokken (1659-'60). Het torenuurwerk
met slag- en speelwerk (Hendrick van Nuijs, 1570) werd in 1663 van de stadhuistoren
naar de Nieuwe-Kerkstoren overgebracht.
Het Prinsenhof en de Waalse kerk (Oude Delft 179-181) [3] werden in 1402
gesticht als St.-Agathaklooster, nadat enkele zusters behorend tot de derde orde van
St. Franciscus in 1390 een pand aan de Oude Delft hadden betrokken. De bijbehorende
laat-gotische en vijfzijdig gesloten kapel werd vóór 1414 gewijd. Tussen 1467 en
1471 verlengde men het koor richting Oude Delft en verrees tegen de sluiting een
inwendig met stergewelven uitgevoerde sacristie (buitengevel vernieuwd 1755).
Zoals voor dergelijke vrouwenkloosters gebruikelijk, kreeg het westelijke deel van
de langgerekte eenbeukige kapel een

Delft, Prinsenhof, plattegrond

- in essentie nog bestaande - nonnengalerij (met achtzijdige traptoren). Zowel beneden
als ter hoogte van de nonnengalerij bevindt zich aan de westzijde een
vroeg-16de-eeuwse overwelfde galerij (gecompleteerd bij restauratie). Kort na de
brand van 1536 kreeg de kapel een dakruiter en de huidige kap met tongewelf en
laat-gotische gesneden schalkbeelden (apostelfiguren). In 1585 scheidde men het
oostelijke deel van de kapel af als Waalse kerk. Hier bevinden zich een grafzerk van
Emanuel van Portugal († 1666), een preekstoel in Lodewijk XVI-stijl (eind 18de
eeuw) en een door C.G.F. Witte gebouwd orgel (1869).
Het aan de noordzijde aansluitende klooster is in opzet overwegend 15de-eeuws
(hersteld na 1536) en bestaat aan de Oude Delft-zijde uit vleugels rondom een groot
kloosterhof en aan de westzijde uit een tweede kloosterhof omringd door vleugels
met daarin de kapittelzaal (west) en de refter (noord). Boven deze refter bevindt zich
de ‘Historische Zaal’, te bereiken via een stenen bordestrap. Willem van Oranje, die
na de opheffing van het klooster vanaf 1580 in dit gedeelte resideerde, werd op 10
juli 1584 op die trap door Balthasar Gerards vermoord (kogelgaten en gedenksteen).
De door Willem van Oranje als eetzaal gebruikte zaal heeft een balkenzoldering op
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laatgotische kraagstenen en consoles, twee midden-17de-eeuwse schouwen en een
beschadigde beschildering op de zoldering (1668, Leonard Bramer).
Vooruitlopend op het overlijden van de laatste kloosterzuster (1640) werd in de
vleugel aan de Schoolstraat de ‘Camer van Charitaten’ gevestigd, toegangelijk door
poortjes, waarvan één met Charitasreliëf door Nicholas Stone (1614). De hier
ingerichte regentenkamer kreeg in 1682 haar huidige vorm. De eerste kloosterhof
werd in 1645 ingericht als lakenhal. Een poortje aan de Oude Delft toont een
reliëfvoorstelling van het merken van de lakens met het opschrift ‘Saai, Greine en
Stoffe-hal’ (1658, Peter Rijckx). In 1775 werd aan de Oude Delft-zijde de Latijnse
School gevestigd (tot 1849) en in 1799 heeft men de rest ingericht als kazerne. Drie
eeuwen na het overlijden van Willem I werden de ‘His-
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torische Zaal’ en de naastgelegen trap gerestaureerd. Het bovengelegen gedeelte
werd in 1906 als gemeentemuseum ingericht (uitgebreid 1911). Na een lange periode
van verwaarlozing is in 1940-'62 een ingrijpende restauratie uitgevoerd onder leiding
van N. Lansdorp. De oostelijke kloosterhof is in 1996 overdekt met een glazen
overkapping.
Een overkluisde poort (16de eeuw) geeft toegang tot het St.-Agathaplein, waar
aan de noordzijde in 1993-'94 een middeleeuwse kloostertuin is gecreëerd. Aan de
zijde van de Phoenixstraat staat een hek (1754) afkomstig van het Armamentarium.
De in de kern mogelijk 16de-eeuwse langgerekte vleugel aan de zuidzijde
(St.-Agathaplein 3-7) diende lange tijd als militair hospitaal en herbergt nu
Volkenkundig Museum ‘Nusantara’. Het voorm. St.-Barbaraklooster (Oude Delft
55-63) [4] werd in 1405 gesticht. De laat-gotische kapel uit 1417 heeft men later in
de 15de eeuw naar de Oude Delft toe verlengd en aan de andere zijde (Barbarasteeg)
voorzien van een refter. Nadat de schade van de stadsbrand van 1536 in 1550 was
hersteld (jaartalsteen), volgde in 1579 de verbouwing tot weeshuis. Voor de meisjes
verrees aan de achterzijde een (verdwenen) maniëristische vleugel en de jongens
namen de refter in bezit. Tussen beide bouwdelen verrees een trappenhuis met twee
gescheiden trappen. In 1745 werd de regentenkamer door Joseph Bollina verbouwd
in Lodewijk XV-stijl. Na het vertrek van de wezen kwam het complex in gebruik bij
de Technische Hogeschool (1910-'24). In 1940 werd de bouwvallige grote westvleugel
tot op de overwelfde kelder afgebroken. De vleugel aan de Oude Delft werd in 1948
de katholieke studentensociëteit ‘Alcuin’. Bij de ingrijpende restauratie in 1960-'63
is een midden-16de-eeuwse traptoren gereconstrueerd.
De St.-Hippolytuskapel (Oude Delft 118) [5], een kort na 1400 gebouwde
eenbeukige laat-gotische kerk voorzien van zeszijdige geveltoren met natuurstenen
spits, behoorde tot het H. Geestzusterhuis voor alleenstaande vrouwen. Na de
stadsbrand van 1536 volgde de herbouw met een nieuw tongewelf. In 1623 werd het
gebouw ingericht als oorlogsmagazijn. De voorgevel heeft men in 1910 ingrijpend
gerestaureerd en in 1924 naar plannen van W. Scheepens opnieuw gewijzigd toen
het gebouw de aula van de Technische Hogeschool werd (tot 1966). J. Por heeft toen
een gewelfschildering aangebracht. De 18de-eeuwse orgelkast is afkomstig uit de
R.K. kerk te Roelofarendsveen.
De Evang. Luth. kerk (Noordeinde 4a) [6] is de in het derde kwart van de 15de
eeuw gebouwde eenbeukige laat-gotische kapel van het St.-Jorisgasthuis voor vrouwen
(gesticht circa 1400). In de met Gobertanger hoekblokken uitgevoerde geveltoren
hangen klokken gegoten door Jan Moer (1558) en de firma G.H. van Hengel & Zn.
(1834). De kapconstructie met tongewelf en gesneden laat-gotische schalkbeelden
(waaronder een pausfiguur) overleefde de stadsbrand van 1536. In 1577 werd het
schip tot oorlogsmagazijn ingericht. Het met een muur afgescheiden koor werd in
1647 verbouwd tot krankzinnigengesticht (dolhuis). Toen het schip in 1764 als
Lutherse kerk ging dienen, verrees in 1764-'68 naar plannen van Nicolaas Terburgh
een nieuwe voorgevel. In de door Pieter van Assendelft vervaardigde orgelkast in
Lodewijk XV-stijl (1765) zit een door de Gebr. Van Oeckelen gebouwd orgel (1889).
De kerk is gerestaureerd in 1960-'65 onder leiding van F.B. Jantzen.
De voorm. Marthakapel (achter Papenstraat 20) [7] is een in 1504 gewijde kapel
geïnspireerd op de H. Grafkapel te Jeruzalem en bestaat uit een twaalfhoekige ruimte
met zaalvormige aanbouw. Na het herstel van de schade van de stadsbrand in 1536
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(tongewelf 1551) ging het gebouw na 1572 op in het Oude Vrouwenhuis, waartoe
het werd verbouwd. Na 1792 kwamen ook oude mannen in het complex. In 1865
verrees aan de Papenstraat een nieuw neoclassicistisch voorgebouw (Papenstraat 20)
met hardstenen basement, kolossale corinthische pilasters en een hoekrisaliet. Een
voorgenomen verdubbeling hiervan door spiegeling van het ontwerp is nooit
verwezenlijkt. Sinds de renovatie in 1975-'76 heet het complex ‘Huyse van
St.-Christoffel’.
De Oud Kath. kerk (Bagijnhof 23) [8] werd in 1743 gebouwd naar ontwerp van
Gerard Gise als schuilkerk in het Begijnhof (gesticht 1286). Na de sloop van de
begijnhofkapel (1572) bleef het gebied een katholieke enclave. De twintig jaar na
de stichting van de Oud Kath. kerk (1723) gebouwde zaalkerk heeft een weelderig
gestuct interieur met koofplafond in Lodewijk XIV-stijl en al enkele rococo-details.
De ionische pilastergeleding gaat over in de gebogen altaarwand met altaarstuk
(Opdracht in de Tempel) uit 1746, gemaakt door Jacob de Wit. De beelden aan
weerszijden van het altaar (1744) zijn van Franciscus Maes. De orgelkast van Jan
Duyschot (1722) bevat een orgel van C.G.F. Witte (1867). Bij de in 1993
gerestaureerde kerk behoren een pastorie (Bagijnhof 25; circa 1860) en een met
neogotische elementen uitgevoerde kosterswoning (Bagijnhof 21; 1881), tevens
toegangsgebouw tot de kerk. De toegang tot het Begijnhof vormt de in
Gobertangesteen uitgevoerde laat-gotische Begijnhofpoort (bij Oude Delft 215-217)
uit circa 1500, met in de boogtrommel een reliëfvoorstelling van St.-Johannes de
Evangelist op Patmos (kopie 1981).
De voorm. synagoge (Koornmarkt 12) [9], een zaalgebouw voorzien van een
streng neoclassicistisch ionisch tempelfront met fronton, werd in 1862 (5622)
gebouwd naar ontwerp van L. Winkel. Bij ingrijpende herstellingen in 1931 heeft
men de versiering in het fronton verwijderd. Het interieur van de in 1994
gerestaureerde synagoge bevat een overhuifde Torah-kast met vier corinthische zuilen
en een vrouwengalerij met balustrade.
De R.K. Maria van Jessekerk

Delft, Synagoge
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(Burgwal 22) [10] kwam in 1875-'81 tot stand als St.-Jozefkerk naar een neogotisch
ontwerp van E.J. Margry en met J. Tonnaer als uitvoerend architect. Deze forse
driebeukige basilicale kruiskerk heeft een vijfzijdig gesloten koor en een front met
twee torens van drie geledingen met achtzijdige naaldspitsen. De rechter toren heeft
een vierkante klokkenverdieping met wimbergen en hoektorentjes en de linker toren
een achthoekige lantaarn; deze elementen zouden op de torens van de Oude en Nieuwe
Kerk geïnspireerd zijn. Boven de ingang bevinden zich een St.-Antoniusbeeld en
een tronende Christus. Na de afbraak van de St.-Hippolytuskerk aan de Voorstraat
(1886-1971) kreeg de kerk de huidige naam.
Het interieur van de in 1992-2004 gerestaureerde kerk heeft een schip met houten
tongewelven. De schildering van de tronende Christus op de triomfboog is ontworpen
door Margry. Tot de rijke inventaris behoort een door A. van IJsendyck in 1837
geschilderd altaarstuk (Aanbidding van de Herders) afkomstig uit de vorige kerk.
Het hoofdaltaar, het Mariaen het Jozefaltaren (alle 1886) zijn vervaardigd door atelier
Margry, de kruiswegstaties (1885) door atelier Te Poel & Stoltefus. Verder bevat de
kerk een Maarschalkerweerd-orgel (1893), een fraai bewerkte neogotische preekstoel
(1903; ontwerp J. Tonnaer) en een marmeren doopvont (1907). De gebrandschilderde
vensters in de koorsluiting (1962) zijn van J. Nicolas.
De R.K. St.-Nicolaas en Gezellenkerk (Raamstraat 74) is een grote driebeukige
basilicale kruiskerk met een door sacristie en catechisatiekamer geflankeerd, rond
gesloten, koor en een terzijde staande zadeldaktoren. Deze kerk in
neoromaans-Byzantijnse stijl werd in 1908-'10 gebouwd naar plannen van Jac. van
Gils in de gemeente Hof van Delft. Het korte en brede schip geeft de kerk een
centraliserende plattegrond. De kerk is versierd met grèstegels van ‘De Porceleyne
Fles’.
De R.K. kerk Allerheiligst Sacrament (Poortlandplein 1), een driebeukige kerk
met sobere ongelede toren en een lager portaal tussen toren en schip, kwam in
1938-'40 tot stand naar een traditionalistisch ontwerp van H. Thunissen. De doopkapel
(circa 1960, T.W.C. Hekker) heeft glas-in-betonwerk van P. Wiegersma. De kerk
bevat een marmeren beeld van Maria ten Hemelopneming (1818) en reliëfs en
kruisgroep (1941) door H.J. Etienne. Ook het parochiehuis en de R.K. lagere school
(Nassaulaan 2-2b) zijn door Thunissen ontworpen in traditionalistische vormen
(1938-'39).
Overige kerken. Van de in 1882 naar plannen van W.C. Coepijn gebouwde
(Geref.) Eben Haëzerkerk (Vlamingstraat 44) [11] bleef het voorgebouw behouden,
dat in oorsprong als woonhuis was gebouwd en in 1882 een nieuwe eclectische
voorgevel had gekregen met een ingangsportaal, dakruiter en afgevlakt fronton. Deze
zaalkerk werd in 1972 vervangen door een multifunctioneel gebouw (L.P. van der
Gaag) nu in gebruik bij het Leger des Heils. De voorm. (Geref.) Zuiderkerk (Achterom
46) is een neoclassicistische zaalkerk uit 1888 naar ontwerp van G. van der Kaaden
(vergroot 1916). De (Remonstr.) Genestetkerk (Oude Delft 102) [12] vindt haar
oorsprong in een achter de straatbebouwing gelegen mouterij, die in 1639 als
schuilkerk werd ingericht. De zaalkerk die in 1896 het oude godshuis verving, is een
neorenaissance-ontwerp van L. Couvée en bevat een door de firma Van Dam gebouwd
orgel (1900). Het huidige toegangspand (Oude Delft 100; 1909, A. van der Lee) heeft
boven de poort een door A.W.M. Odé vervaardigd portretmedaillon van predikant
en dichter P.A. de Genestet.
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Jugendstil-details heeft het gebouw voor Chr. Samenkomsten (Rietveld 118; circa
1910). Opvallend is het steile zadeldak van de moderne (Herv.) Bethlehemskapel
(Floresstraat 2; 1957, J.H. Kooreman en J.J. Raue). De R.K. H. Pastoor van Arskerk
(Kappeyne van de Copellostraat 4; 1958-'59, J.H. Froger) is een van de weinige
moderne naoorlogse koepelkerken. In 1960 gebouwd zijn de (Herv.) Sionskerk (Cort
van der Lindenstraat 1; ontwerp A. Komter), met toren en voor die tijd kenmerkende
beton-omraamde vensters, en de (Geref.) Immanuëlkerk (Prof. Schoemakerstraat 1),
een moderne kerk met aangebouwde zalen naar ontwerp van F.A. en F. Eschauzier,
A. van den Berg en P. de Vletter en met een glas-in-loodraam van G. van 't Net.
De voorm. Fundatie van Renswoude (Oude Delft 49) [13] werd in 1745 gesticht
door Maria Duijst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude, en was bestemd voor
de verdere opleiding van de meest begaafde jongens uit het naastgelegen weeshuis
(Barbaraklooster). Het drielaagse huis met hoekrisalieten en pronkrisaliet, maar met
een asymmetrisch geplaatste ingang, verrees in 1756-'59 in Lodewijk XV-stijl naar
ontwerp van Joseph Bollina. De als stucwerker opgeleide Bollina voorzag het zeer
diepe pand van rijk rococo-stucwerk.
Het voorm. Meisjeshuis (Oude Delft 116) [14] is een monumentaal tweelaags
pand met mezzaninoverdieping en hardstenen deuromlijsting. Het werd opgetrokken
in 1769-'71 naar ontwerp van stadsfabriek Nicolaas Terburgh ter plaatse van het oude
H. Geestzusterhuis, dat in 1577 als protestants meisjesweeshuis ging dienen. Jacob
Mattheus Cressant verzorgde het natuursteenwerk en de beide meisjesbeelden (1769)
op de ingangsomlijsting in Lodewijk XV-stijl. Het rococo-stucwerk in het interieur
is van Johan van Gorkum en Jacob Mathlener. De voorgevel is in 1956 gerestaureerd.
De aangrenzende tuin kwam pas begin 20ste eeuw tot stand, na de afbraak van twee
huizen.
Het psychiatrisch centrum ‘Joris’ (St.-Jorisweg 2), ontstond in 1893-'95 als
buitengesticht van het St.-Jorisgasthuis. Volgens het toen moderne paviljoensysteem
bouwde men naar plannen van M.A.C. Hartman aan weerszijden van een centrale
as een krankzinnigengesticht met acht paviljoens. De paviljoens zijn alle rond 1990
gesloopt, maar het met neorenaissance- en chaletstijl-elementen uitgevoerde
hoofdgebouw met kapel (1893) is behouden. Aan het eind van de centrale as staat
bij het Rijn-Schiekanaal de forse directeurswoning Villa Maria (Oostsingel 181;
1894), in dezelfde stijl opgetrokken naar plannen van Hartman.
Het voorm. weeshuis (Koningsplein 83) [15] werd in 1909-'10 gebouwd in Nieuw
Historiserende stijl naar ontwerp van A. van der Lee en verving het oude
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onderkomen in het St.-Barbaraklooster. De entree van het met hoek- en
middenrisalieten uitgevoerde pand wordt geflankeerd door keramische reliëfs met
voorstellingen van wezen, ontworpen door A.W.M. Odé en uitgevoerd door ‘De
Porceleyne Fles’. De laatste wezen verlieten het gebouw in 1926, maar al in 1923
werd het voor de ‘Delftsche Schoolvereeniging’ naar plannen van E. Elout verbouwd
tot een school voor vrijzinnig lager en MULO-onderwijs. De dakruiter is hersteld in
1992.
Verdedigingswerken. Nadat Albrecht van Beieren in 1359 Delft had ingenomen,
beval hij de ontmanteling van de stadswallen. In 1394 mochten de grachten worden
verbeterd en nieuwe poorten gebouwd. Pas vanaf 1449 konden ook weer wallen,
muren en muurtorens worden aangelegd; daaraan werkte men tot circa 1530. De
laat-middel-eeuwse ommuring werd in 1573 versterkt met drie kleine bastions, maar
tot een moderne versterking met bastions en ravelijnen kwam het niet. In 1834-'46
werden de meeste verdedigingswerken gesloopt. Wel behouden bleef de Oostpoort
of ‘St.-Catharijnepoort’ (Oostpoort 2) [16] uit circa 1400, voorzien van twee ronde
torens met een achtzijdige bovengeleding met nissen en ter bekroning een ranke spits
(1514). De laat-gotische nis boven de doorgang (veldzijde) bevat een modern
wachtersbeeld (H.J. Etienne). Aan de noordzijde staat nog een stuk stadsmuur met
(later) overdekte weergang, aansluitend op een lage waterpoort over het Oosteinde.
Het geheel is in 1962-'64 onder leiding van J. Kruger gerestaureerd. Verder zijn drie
halfronde muurtorens gespaard gebleven. De rond 1500 gebouwde Bagijnentoren
(Phoenixstraat 41) [17] heeft men in

Delft, Oostpoort
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1932 en in 1967 gerestaureerd. De vroeg-16de-eeuwse St.-Joristoren of Rietveldse
toren (Oosterstraat 94) [18] kreeg in de 18de eeuw een nieuwe opbouw, waardoor
de toren het karakter van een tuinkoepel heeft. De eveneens vroeg-16de-eeuwse
St.-Huybrechtstoren of St.-Hubertustoren (Oostplantsoen 140) [19] diende
begin-19de-eeuw nog als pyrotechnische werkplaats de ‘Artillerie-Inrichtingen’ waar
K.W. Naundorff korte tijd werkzaam was. Bij een restauratie in 1914 naar plannen
van (de latere schilder/vervalser) Han van Meegeren werd de bovenbouw
gereconstrueerd en na toevoeging van een botenvleugel ging het geheel dienst doen
als clubhuis voor de roeivereniging ‘De Delftse Sport’ (aangepast 1991). Ook bleef
nog een stuk stadsmuur met laatgotisch poortje bewaard bij Westvest 43.
Het stadhuis (Markt 87) [20] is een fors vierkant gebouw met een kleine
(oorspronkelijk open) binnenplaats en een ingebouwde toren. Deze toren verrees
eind 13de eeuw als de grafelijke gevangenis (Nieuwe Steen). Aan de westzijde van
de binnenplaats zijn resten van het Oude Steen aangetroffen (tweede helft 13de eeuw).
In 1436 kwam de stad in bezit van het complex, waarna aan de
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noordzijde een ‘stedehuys’ verrees. De toren kreeg rond 1450 een gewelf, de
(verhoogde) begane grond werd raadkamer en het hoger gelegen cachot kreeg een
stedelijke functie. Verder werd de toren toen verhoogd met een laat-gotische, met
Gobertangesteen beklede, lantaarn en een omloop met balustrade (dichtgezet rond
1840). Aan de westzijde verrees rond 1500 een natuurstenen traptoren. In 1536
brandde het stadhuis uit en opnieuw in 1618. De stadhuistoren bleef bij de laatste
brand vrijwel ongeschonden; het tentdak met de decoratieve wijzerplaten stamt van
kort na 1536. In de toren hangen klokken gegoten door Henrick van Trier (1570) en
François Hemony (1659).
Hendrick de Keyser maakte een plan voor de in 1619-'20 uitgevoerde herbouw,
waarbij het stadhuis aan drie zijden een met zandsteen beklede maniëristische gevel
kreeg met een Vlaamse gevel aan de noord- en de zuidzijde. De rijk uitgevoerde
voorgevel met vensters voorzien van schelpvormige bekroningen kent een superpositie
van dorische, ionische en corinthische pilasters, de laatste in een aedicula-vormige
opbouw met segmentvormig fronton, Justitiabeeld en het wapen van Holland. De
uiteindelijke vorm hiervan, evenals de toegevoegde dakbalustrade, zijn nadere
uitwerkingen van de Delftse uitvoerders van de herbouw. Aan de voorzijde bevindt
zich de door een arcade van de Vierschaar gescheiden Burgerzaal, aan de
noordwestzijde de Schepenkamer en aan de zuidwestzijde de Burgemeesterenkamer.
In 1660-'64 volgden enkele inwendige verfraaiingen en in 1720-'21 en 1780-'86
enkele herstellingen. Ten behoeve van het kantongerecht wijzigde men in 1825-'44
de indeling van het gebouw. Zo kreeg de Burgemeesterenkamer een neoclassicistisch
interieur. De andere veranderingen zijn bij de restauratie van 1934-'39 (N. Lansdorp)
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weer verwijderd. Bij de restauratie van 1962-'66 (J. Kruger) zijn de nieuwe
schuifvensters en de - streng neoclassicistische - ingangspartij vervangen door
kruisvensters en een reconstructie van de oorspronkelijke overhuifde ingang met
overhuifd balkon daarboven. Onder leiding van dezelfde architect is in 1980-'81 een
inwendige restauratie uitgevoerd, waarbij onder meer de Vierschaar is
gereconstrueerd.

Delft, Stadhuis
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In 1984-'86 is elders een stadskantoor (Phoenixstraat 10-22) gebouwd naar ontwerp
van J.M.J. Coenen.
Het Gemeenlandshuis van Delfland (Oude Delft 167) [21] is een breed pand,
waarvan de zeer rijke laatgotische gevel is uitgevoerd met een balustrade en een
trapgevel met pinakels. Rond 1505 liet Jan de Huyter zijn woonhuis aan de linkeren de achterzijde uitbreiden en voorzien van een achtzijdige traptoren. Verder werd
toen de natuurstenen voorgevel met kruisvensters opgetrokken. Getuige de forse
steenhouwersmerken leverde de Zuid-Brabantse steenhouwer Le Prince de hardsteen
hiervoor. Nadat in 1572 het huis van de Spaansgezinde De Huyters verbeurd was
verklaard, diende het enige tijd als Hof van Holland en ‘'s Heeren Herberge’. In
1645-'52 heeft men het gebouw geschikt gemaakt voor het Hoogheemraadschap.
Boven de laat-gotische ingang met ezelsrugboog werd een classicistische cartouche
met wapenschilden aangebracht (vlak gehakt 1798, geschilderd 1891). Restauraties
zijn uitgevoerd in 1889-'91 en 1931-'33, waarna in 1972-'75 een achteruitbreiding
volgde (J. Kruger). Binnen bevinden zich laat-gotische sleutelstukken. De daar en
aan de gevel voorkomende decoratieve hopbellen herinneren eraan dat de bouwheer
de hopaccijns pachtte. Voorts is er nog de Dijksgraafskamer met een geschilderd
behang uit de tweede helft van de 18de eeuw.
Het voorm. Armamentarium of wapenmagazijn van de Staten van Holland en
Westfriesland (Oude Delft ong.) [22] kwam in 1601-'02 tot stand ter plaatse van de
voorm. stadstimmerwerf op de uiterste punt tussen de Oude Delft en de Geer. Het
zuidelijkste en oudste gebouw bestaat uit vier vleugels rond een binnenplaats en is
voorzien van zeven maniëristische poortjes met (dorische) wortelmotieven. Aan de
noordzijde volgde in 1660 een uitbreiding met een wachthuis en smederij. Hier
tegenaan verrees in 1691-'93 een fors maar sober classicistisch magazijngebouw met
vier vleugels om een binnenplaats (verbouwd 1836-'37). Aan de zijde van de Oude
Delft hangt een groot gevelreliëf van Johannes Blommendael, voorstellende de
oorlogsgod Mars omgeven door oorlogstrofeeën en wapenschilden (1692). Het oudste
gebouw werd in 1753 grondig verbouwd en rond 1830 van de topgevels ontdaan en
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gepleisterd. Een restauratie is uitgevoerd in 1981-'89. Al sinds 1980 dient het gehele
complex als Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’.
Overige militaire gebouwen. Gevaarlijke stoffen als zwavel en salpeter werden
in de 17de eeuw opgeslagen in het voorm. clarissenklooster. De hier in de tuin
gebouwde kruittoren ontplofte in 1654 met een verwoestende klap. Een (inmiddels
verdwenen) nieuw buskruitmagazijn van de Staten van Holland en Westfriesland
verrees in 1690 aan de Buitenwatersloot. Het voorm. artilleriemagazijn (Paardenmarkt
ong.) [23], een langgerekt tweebeukig gebouw voor de opslag van affuiten, kwam
in 1671 tot stand op het omgewoelde kloosterterrein. Boven de middelste van de drie
inrijpoorten hangt het wapen van Holland met kanonslopen. Aan de zijde van de wal
verrees rond 1750 een salpeterloods (Philibertspanten uit 1828) en aan de zuidzijde
in 1790 een wachthuis, dat in 1824 werd vergroot tot vuurwerkerslaboratorium. Het
smeedijzeren toegangshek is afkomstig van de Houttuinen (circa 1750; heropgesteld
1989). Het magazijn doet nu dienst als depot van het legermuseum. Ter plaatse van
de oude stadspaardenstallen verrees in 1843-'44, naar plannen van P. Baart de la
Faille - en met C. Zemel als opzichter - de sober neoclassicistisch vormgegeven
infanteriekazerne (Paardenmarkt 1) [24]. Dit gebouw met aanvankelijk twee brede
en twee kortere smalle vleugels rond een binnenplaats werd in 1863 met één bouwlaag
verhoogd, waarbij men de Philibertspanten hergebruikte. Sedert 1929 is het in gebruik
voor huisvesting van
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geestelijk gehandicapten waartoe het in 1948-'52 werd verbouwd. Zij- en
achtervleugels zijn in 2003 gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Van de tussen
1679 en 1903 aan de Van Leeuwenhoeksingel gevestigde 's Lands
Artillerie-Inrichtingen (Stationsplein 18-22) resteren enkele midden-19de-eeuwse
gebouwen die later ingrijpend zijn verbouwd. Van de voorm. kogelgieterij
(Buitenwatersloot 270) is een gepleisterd robuust poortgebouw in neoclassicistische
stijl behouden (1845-'46).
De vleeshal (Voldersgracht 2) [25] kreeg in 1650 - mogelijk naar ontwerp van
steenhouwer Hendrik Swaef - de huidige vorm als een classicistisch gebouw met
een zandstenen voorgevel, die werd voorzien van een fronton met daarin het
stadswapen. Boven de twee via trappen toegankelijke ingangen hangen
gebeeldhouwde runderkoppen (teruggeplaatst 1914). Van de in 1295 gestichte
voorganger resteert de overwelfde kelder met kruisribgewelven op gedrongen pijlers
van Ledesteen (eerste helft 14de eeuw). De hal zelf wordt inwendig opgedeeld door
vier toscaanse zuilen die onderslagbalken en een vlakke zoldering

Delft, Vleeshal

Delft, Waag

dragen. Van 1872 tot 1910 diende het gebouw als korenbeurs en na 1945 als
studenten- en later als jongerensociëteit. Aan de westzijde staat de overdekte vismarkt
(Hippolytusbuurt ong.), een in opzet 17de-eeuws maar later vernieuwd langwerpig
gebouw met schilddak. De vismarkt is naar alle zijden te openen door het neerklappen
van luiken (later veranderd).
De waag (Markt 11) [26] is een statig gebouw voorzien van een luifel en een
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Delft, Stadstimmerwerf achter stadsleenbank

fronton met daarin het stadswapen en handelssymbolen. Ontstaan in 1536 en
uitgebreid met een buurhuis in 1664, kreeg het gebouw in 1770 de huidige gevel met
Lodewijk XV-details naar ontwerp van stadsfabriek Nicolaas Terburgh. Binnen
bevindt zich een balans uit 1647. Het voorste deel van de verdieping was sedert 1674
in gebruik als ‘Goud en Zilversmeeden Gildekamer’ (gevelsteen 1770) en de
achterzijde vanaf 1767 als ‘Collegium Medico Pharmaceuticum’ (gevelsteen 1767).
Het waaggedeelte heeft tot 1960 als zodanig dienst gedaan. In 1973-'74 is het gehele
pand verbouwd tot Waagtheater en sinds 1996 dient het als stadscafé.
Het stadsboterhuis (Markt 17) [27] is een fors tweelaags gebouw met
mezzaninoverdieping, middenrisaliet en een fronton dat het door botervaten
geflankeerde stadswapen draagt. Op de daklijst staan met festoenen versierde
zandstenen botervaten. Twee in oorsprong 16de-eeuwse huizen met overwelfde
kelders werden in 1765 naar ontwerp van stadsfabriek Nicolaas Terburgh achter één
gevel samengevoegd. De achterzijde aan de Wijnhaven kreeg een gezwenkte
schijngevel in Lodewijk XV-stijl, voorzien van een open oeil-deboeuf met daarin
een zandstenen botervat.
De voorm. stadsleenbank (Burgwal 45) [28] is een fors gebouw met een statige
drielaagse gevel uit 1768-'69 naar ontwerp van Nicolaas Terburgh. Van
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Delft, Woonhuis Oude Delft 95

1676 tot 1922 diende het als stadsleenbank, waarbij men ook het noordelijke deel
van de tot aan de Molslaan doorlopende gebouwen van het Heilig Geestgasthuis
gebruikte. Aan de Burgwal bevonden zich de kassierswoning en de opslagzolders.
De doorrit werd in 1922 aangebracht ten behoeve van de toen hier gevestigde
fietsenfabriek ‘De Eland’. Op het achterliggende terrein was vanaf 1579 de
stadstimmerwerf gevestigd. Hiertoe gebruikte men het zuidelijke deel van het diepe
eenlaagse gebouw van het Heilig Geestgasthuis Molslaan 104 (derde kwart 15de
eeuw; restaurant sinds 1978).
Het voorm. raadhuis van Vrijenban (Nieuwe Plantage 58) [29] kwam in 1877-'79
tot stand na een prijsvraag, waarbij de tweede prijs - het goedkopere ontwerp van B.
Schelling - werd uitgevoerd. Het tevens als burgemeesterswoning dienende forse
eclectische pand heeft een hoektoren boven de ingang en een gedeelteijk gietijzeren
loggia over twee verdiepingen. Op het dak liggen Oegstgeester dakpannen. In 1997
is het ingericht als kantoor.
Het voorm. kantongerecht (Korte Geer 11) [30] werd in 1907-'08 gebouwd

Delft, Polytechnische school, wetenschapsvilla Westvest 7

naar een ontwerp van W.C. Metzelaar in late neorenaissance-stijl. Dit L-vormige
gebouw is opgetrokken in lichtrode verblendsteen en heeft op de hoek een uitspringend
middendeel met entree en dakerker. Het interieur is goed behouden.
De voorm. politiepost annex woonhuis (Poortlandplein 5) is een traditionalistisch
vormgegeven blokvormig pand uit circa 1925.
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Technische Universiteit. Van 1814 tot 1828 was in Delft de Rijks Artillerie-,
Genie- en Marineschool gevestigd, maar in 1828 werden alle officiersopleidingen
in Breda geconcentreerd. Ter compensatie kreeg Delft in 1842 de Koninklijke
Academie voor de opleiding van burgerlijke ingenieurs. Deze werd gevestigd in het
monumentale patriciërshuis Oude Delft 95 [31], gebouwd in 1717-'20 voor Willem
Hendriksz Hooft ter plaatse van drie huizen. Dit rijke pand met zijrisalieten en een
pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl werd in 1799 door de staat aangekocht om te
dienen als zetel voor het ‘Departement van de Delf’ en huisvestte in 1814-'28 de
Artillerieschool. Bij dit hoofdgebouw bouwde men in 1845 ter plaatse van een ouder
huis een tweelaags laboratoriumgebouw (Oude Delft 91), met inwendig gietijzeren
kolommen en gietijzeren tralieliggers. In 1847 werd het Delftsch Studenten Corps
opgericht en in 1853 het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Met de wet op het
middelbaar onderwijs (1864) veranderde de Academie in de
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Polytechnische School. Oude Delft 95 bleef het hoofdgebouw. Naast de ingang is
het N.A.P.-hoofdmerk zichtbaar, onderdeel van de in 1875-'85 uitgevoerde
Rijksdriehoeksmeting. In de tuin verrees in 1865 de onderwijsvilla Westvest 9 [32]
voor de afdelingen scheikundige technologie en werktuigbouw. Dit door C.J. de
Bruyn Kops ontworpen forse eclectische gebouw heeft een gepleisterd middenrisaliet
met attiekstuk voorzien van een fronton. De in 1864 als hoogleraar in de ‘schone
bouwkunde’ aangestelde E.H. Gugel ontwierp in 1874 de - op een rijker attiekdeel
na - vrijwel identieke wetenschapsvilla Westvest 7 [33] met een grote collegezaal en
natuurkundelaboratoria. G.J. Morre, assistent van Gugel en later hoogleraar, maakte
in 1875 het plan voor de verbouwing van enkele oudere huizen en het oude
laboratoriumgebouw tot het onderkomen voor de civiel en bouwkundig ingenieurs
(Oude Delft 89-91) [34]. In twee fasen (1875 en 1877) kwam een langgerekt en
gepleisterd sober neoclassicistisch gebouw tot stand. Vanaf de stichting was de
opleiding tot Indisch ambtenaar gelieerd aan de Polytechnische School; voor die
opleiding werd de Indische Instelling (Oude Delft 69) [35] opgericht. De instelling
werd gehuisvest in een voorm. gemeenteschool die in 1895 werd uitgebreid en
voorzien van een nieuwe voorgevel in neorenaissancestijl naar ontwerp van M.A.C.
Hartman. Na het definitieve vertrek van de instelling naar Leiden in 1900 diende het
gebouw nog geruime tijd als politiebureau. In 1997-'98 werd het verbouwd tot
appartementen.
Nieuwe uitbreidingen van de Polytechnische School verrezen aan weerszijden van
het Rijn-Schiekanaal. Hoewel een ontwerp van Gugel en Morre al klaar lag, besloot
de referendaris van Kunsten en Wetenschappen Victor de Stuers - mede vanwege
een conflict met Gugel over het Utrechtse Academiegebouw - het ontwerp voor het
Bacteriologisch Laboratorium (Nieuwelaan 1-5) [36] aan rijksbouwmeester J. van
Lokhorst te gunnen. Dit in 1895 gebouwde laboratorium met de voor Van Lokhorst
kenmerkende combinatie van neogotische en neorenaissance-details heeft tot 1957
als zodanig dienst gedaan en is in 1982 tot appartementen verbouwd. In eenzelfde
stijl door Van Lokhorst ontworpen (1891) is het voorm. gebouw voor Geodesie
(Kanaalweg 4; 1892-'95) [37]. Het initiatief kwam van de hoogleraar landmeten,
waterpassen en geodesie Ch.M. Schols, die het gebouw moest delen met de Dienst
der Rijksdriehoeksmeting (tot 1930). Op het hoger opgetrokken middendeel werd
naar voorbeeld van de Leidse sterrenwacht een observatorium geplaatst. Verder
maakte Van Lokhorst het ontwerp (1897) voor een laboratorium voor elektrotechniek,
dat in tweede instantie werd veranderd in Laboratorium voor Natuurkunde en
Elektrotechniek (Kanaalweg 2; 1902-'03, uitgebreid 1917) [38]. Dit moderne gebouw
met elektrische verlichting heeft tot 1969 als laboratorium dienst gedaan en kende
een dynamogebouw, een hoogspanningslaboratorium (1937) en een ijzervrij gebouw
voor elektromagnetische proeven (1949).
Met de wet op het hoger onderwijs (1905) veranderde de Polytechische School in
een Technische Hogeschool met promotierecht. Het door H. Evers ontwikkelde
‘systematisch bouwplan’ werd met de nodige wijzigingen door rijksbouwmeester
J.A.W. Vrijman in 1908 gepresenteerd. Hierin was naast de twee bestaande locaties
voorzien in gebouwen aan het Schuttersveld en in de Wippolder. Het forse voorm.
complex voor Werktuig- en Scheepsbouwkunde (1905-'11) [39] werd verwezenlijkt
door Vrijman, die daarbij uitging van een ontwerp van zijn voorganger Van Lokhorst
(1902). In neorenaissance-stijl verrezen een onderwijsgedeelte (Nieuwelaan 114-166;
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uitgebreid 1921 en 1942) en een laboratorium (Ezelsveldlaan 61; uitgebreid 1928),
en in chaletstijl de dienstwoningen Ezelsveldlaan 55-57 en Nieuwelaan 180. In 1991
heeft men het onderwijsgedeelte verbouwd tot appartementen en het
laboratoriumgedeelte - bestaande uit drie hallen voor proeven aan stoom-, gas- en
petroleumwerktuigen en een kolenhuis - verbouwd tot techniekmuseum (ontwerp J.
van Zwol).
Het eerste grote gebouw in de Wippolder was bestemd voor de faculteit
Mijnbouwkunde en Petroleumwinning (Mijnbouwstraat 120; 1912) en deed tevens
dienst als mineralogisch-geologisch museum. Dit door Vrijman ontworpen gebouw
in neorenaissance-stijl met ‘Um 1800’-details heeft een hogere middenpartij met
gezwenkte topgevel. Het beeldhouwwerk bij de ingang is van A. Alexander (1911).
Minder neorenaissance-vormen en meer ‘Um 1800’-details vertoont het door Vrijman
ontworpen gebouw voor Technische Botanie (Julianalaan 67; 1919) [40], sinds 1983
Kluyverlaboratorium voor Biotechnologie. In de achterliggende botanische tuin staan
enkele bijzondere door de firma G. Röder gebouwde kassen. In vergelijkbare stijl
ontwierp Vrijman het voorm. gebouw voor Scheikundige Propaedeuse (De Vries
van Heijstplantsoen 2), waar analytische scheikunde werd onderwezen. De plannen
dateerden uit 1914, maar het gebouw werd pas in 1923 in gebruik genomen (ingrijpend
verbouwd 1963). Op het Schuttersveld staat de forse voorm. Centrale Bibliotheek
(Schuttersveld 2; 1915) [41]. Het hoofdgedeelte met rijk uitgevoerde ingang, terzijde
staande toren met dakruiter, centrale hal, leeszaal en werkkamers is ontworpen in
rijke neorenaissance-stijl. Het depotgebouw ter rechterzijde is uitgevoerd in gewapend
beton en staal, maar heeft een bakstenen gevel met een superpositie van kolossale
dorische en ionische pilasters. Aan de achterzijde staat het

Delft, Technische Universiteit, Centrale Bibliotheek (1987)
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voorm. gebouw voor Weg- en Waterbouwkunde (Oostplantsoen 94-125; 1918-'23)
[42], ontworpen door Vrijmans adjunct G. van Drecht in rijke Nieuw Historiserende
stijl met art décodetails. Deze zijn vooral herkenbaar bij de door H.A. van den Eynde
gebeeldhouwde entreepartij. In de kelders bevond zich een tachtig meter lang
laboratorium. Aan het Schuttersveld kwam in 1931 het door H. Kammer
functionalistisch vormgegeven Waterloopkundig Laboratorium gereed, waarvan
alleen de dienstwoning bewaard is gebleven. Beide gebouwen maakten van 1976 tot
1997 deel uit van de centrale bibliotheek. De gebouwen zijn nu deels tot
appartementen omgebouwd. Van Drecht ontwierp ook in de Wippolder enkele
opmerkelijke gebouwen, zoals het voorm. Laboratorium voor Microchemie en
Metallografie (Mijnbouwplein 11), later Technische Fysica, waarvan de plannen
dateerden uit 1917 maar de uitvoering in Nieuw Historiserende stijl moest wachten
tot 1929-'30. Na 1966 kreeg het gebouw een algemene bestemming. Zijn belangrijkste
werk is het enorme voorm. Rode Scheikundegebouw (Julianalaan 132-134), waarin
de Nieuw Historiserende stijl is vermengd met expressionistische vormen, zoals
zichtbaar is bij de ranke toren (met sprinklerreservoir). De maskerachtige versieringen
aan de gevels verhullen de afvoeren van zuurkasten. Na het bouwbegin in 1918-'23
bleef het gebouw lange tijd onvoltooid, om pas in 1945 in gebruik te worden genomen.
Al vanaf 1948 ging het als hoofdgebouw van de

Delft, Technische Universiteit, aula

Technische Hogeschool dienen. Op het voorplein staat een beeld van Prometheus
(L.O. Wenckebach). Door de problemen met dit gebouw begon men in 1936-'37 met
plannen voor een soberder en goedkoper scheikundegebouw naar ontwerp van G.C.
Bremer en met H.L. Engberts als uitvoerend architect. Dit functionalistisch
vormgegeven Gele Scheikundegebouw (Julianalaan 144) werd in 1945 in gebruik
genomen. Na de oorlog volgden grootschalige uitbreidingen van de Technische
Hogeschool, sinds 1986 Technische Universiteit. Deze werden zuidwaarts
verwezenlijkt met de Mekelweg als centrale as. Vermeldenswaardig uit de eerste
periode zijn de Proeffabrieken voor Fysische en Chemische Technologie (Prins
Bernhardlaan 6; 1951, C.A. Abspoel), het voorm. Cartografisch Instituut (Kanaalweg
3; 1954-'56, H. Postel), het gebouw voor Werktuigen Scheepsbouwkunde (Mekelweg
2; 1955, A. van der Steur en G. Drexhage) - met vier uit het water oprijzende vleugels
- en het gebouw van Technische Natuurkunde (Lorentzweg 1; 1963, P. Verhave).
Tot de architectonische visitekaartjes behoort de aula (Mekelweg 1; 1959-'66), ook
wel de ‘kikker’ genoemd, met zijn schotelvormige voorgespannen betonconstructie
voor het Groot Auditorium, het uitkragende gevouwen dak boven de collegezalen
en het als foyer dienende centrale trappenhuis daartussen. J.H. van den Broek en J.B.
Bakema maakten het ontwerp en zij waren ook verantwoordelijk voor het
Interfacultair Reactor-Instituut (Mekelweg 15; 1963) en de gebouwen van Civiele
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Techniek (Stevinweg 1; 1961-'75) en Bouwkunde (Berlageweg 1; 1970). Van verre
zichtbaar is de hoogbouw van Elektrotechniek (Mekelweg 4; 1972, G. Drexhage) en
juist nogal verscholen onder een gebogen grasdek ligt de nieuwe Centrale Bibliotheek
(Prometheusplein 1; 1993-'97, architectenbureau Mecanoo).
Scholen. Uit 1852 dateert de door P.J. Schouten ontworpen voorm. R.K. lagere
school (Nieuwe Langendijk 61-63) [43], die opvalt door haar forse fronton. De eerste
(voorm.) openbare lagere gemeenteschool (Molslaan 94-102) [44], een tweelaags
neoclassicistisch pand uit 1860, is een ontwerp van gemeentearchitect C.J. de Bruyn
Kops. Aansluiten werd in 1875 een openbare lagere meisjesschool gebouwd waarvan
de ingang (Burgwal 41) met het opschrift ‘Gemeenteschool’ (1875) is bewaard. De
tweede (voorm.) openbare lagere school (Verwersdijk 8) [45] kwam in 1874 tot
stand voor jongens. De Bruyn Kops ontwierp deze school in de vorm van een
stadswoonhuis met asymmetrisch ingangsrisaliet en romantischneoclassicistische
rondboogvensters met wenkbrauwen. Van een school in de Raamstraat van zijn hand
resteert de neoclassicistische onderwijzerswoning Raamstraat 16 (1881). Eveneens
ontworpen door De Bruyn Kops is het voorm. Gymmnasium (Westvest 41) [46], een
fors tweelaags neorenaissancepand uit 1890. Karakteristiek is de entree met
‘triomfboog-motief’. Uit dezelfde tijd dateren de eenvoudige eenklassige
Zondagschool (Rotterdamseweg 422; 1890) en de in neorenaissance-stijl uitgevoerde
Burgeravondschool (Raamstraat 45; 1891). Th. Anema ontwierp de Chr.
MULO-school ‘Elout van Soester-Woude’ (Spoorsingel 7-8; 1908) [47], een
neorenaissance-schoolgebouw met bovenwoning voor de hoofdonderwijzer. Sober
neoclassicistisch van vorm is de Chr. lagere Groen van Prinstererschool (Nieuwe
Langendijk 44-48; 1912). Van kort na de schoolwet van 1920 dateren de L-vormige
Chr. lagere Dr. H. Bavinckschool (Trompstraat 25) en de met expressionistische
details uitgevoerde R.K. lagere scholen Oosteinde 56 (1926; St. Rosa, E.H.
Lucenburg) [48] en Raam 20. Expressionistische details vertoont ook de
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Delft, Woonhuis Breestraat 1

voorm. Hogere Burger School (Mijnbouwstraat 25; 1922, M.Th. Elout).
Traditionalistische vormen hebben de Prins Mauritsschool (Nassaulaan 54; 1926),
de Wilhelmus van Nassauschool (C. Fagelstraat 65; 1933, L.C. Kalis) en het
V-vormige lagere schoolgebouw Kloosterkade 159 (circa 1925). Opmerkelijk is ook
de door H. Hertzberger ontworpen zesklassige lagere Montessorischool (Jacoba van
Beierenlaan 166; 1966) met L-vormige lokalen en een hal.
Woonhuizen. Het huizenbestand van Delft wordt vooral gekenmerkt door diepe
panden. In eerste instantie was de bebouwing aan de Nieuwe Delft dichter dan die
aan de Oude Delft, waar enkele huizen met zijkamers voorkomen (Oude Delft 167
en 169). Vaak zijn de huizen later opgehoogd met een (mezzanino)verdieping of met
twee dan wel drie buurpanden samengevoegd achter een nieuwe gevel. Achter
dergelijke jongere gevels schuilen dan ook vaak oude kappen, balklagen of
houtskeletten. In de bij de stadsbrand van 1536 gespaarde delen van de stad bleven
enkele panden deels behouden. De eenlaagse panden Kolk 22 en Oosteinde 75
behielden achter de latere voorgevel nog gedeeltelijk hun laat-gotische houtskelet.
Oosteinde 75 kan rond 1500 zijn verhoogd en heeft nog restanten van arkeltorentjes.
De in andere steden nog geruime tijd aanwezige houten gevels werden in Delft na
1536 subiet verboden. Alleen aan de achterzijde van

Delft, Woonhuis Wijnhaven 16

Markt 16 is een stenen gevel op een houten overkraging zichtbaar. Het later van zijn
zijhuis ontdane huis Breestraat 1 (circa 1540) heeft een kelder met kruisgewelven
en een laat-gotische ingangspartij. Het diepe huis Wijnhaven 16 behield de begane
grond met de bijzondere hardstenen onderpui (blauwe arduin) uit circa 1520, met
laat-gotische boogvelden en getordeerde colonnetten waarop de gevel erboven
uitkraagt (steenhouwersmerken Le Prince). De trapgevel erboven werd kort na 1536
gebouwd en heeft per verdieping een kleine overkraging en geprofileerde korfbogen.
Vergelijkbare geprofileerde bogen, maar dan klaverbladvormig, heeft de gevel van
De Vergulde Pauw (Voldersgracht 6) met trapgevel en pinakels (bovenste stuk
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17de-eeuws). Klaverbladvormige geprofileerde bogen zijn ook zichtbaar bij de gevel
van Koornmarkt 64, die in een boogvulling is gedateerd ‘1545’. De jaartalsteen
‘1621’ slaat op een latere verbouwing. De roedenverdeling en kroonlijst dateren van
circa 1800. De gevel van Noordeinde 9 (circa 1560) heeft vergelijkbare geprofileerde
bogen. Eveneens voorzien van rijk bewerkte boogvelden is De Handboog
(Koornmarkt 81; circa 1550), een rijzig pand met trapgevel, pinakels en vroege
renaissance-details in de vorm van kandelaberzuiltjes onder de bogen van de eerste
verdieping (ingrijpend gerestaureerd 1911). Het Wapen van Savoyen (Oude Delft
169) werd in 1565 voor Jan Peere Busijn gebouwd met

Delft, Woonhuis De Handboog

een trapgevel en zowel laat-gotische als vroege renaissance-details. Het rijzige pand
bestaat uit een voor- en achterhuis en een zijkamer en heeft in de binnenhoek een
achtzijdige traptoren. De huidige ingang is 18de-eeuws. Van 1807 tot 1816 herbergde
het pand de Latijnse school (gevelsteen 1616) en na een ingrijpende restauratie
(1953-'57, N. Lansdorp) het stadsarchief.
Van het aanzienlijke bestand aan 16de-en 17de-eeuwse woonhuizen is veel door
latere verbouwingen aan het oog onttrokken. Zo is het dubbelpand Oude Delft 50-52
in opzet een L-vormig huis van net na 1536; uit die tijd dateren het houtskelet en de
kapconstructie. Andere voorbeelden van diepe huizen met een oudere kern zijn
Binnenwatersloot 3, Brabantse Turfmarkt 20 (twee huizen), Koornmarkt 32
(16de-eeuwse muurankers en kelder), Koornmarkt 55, Oude Delft 71, Oude Delft
180 (hoekblokversiering in Gobertangesteen) en Oude Delft 189.
17de-eeuwse huizen
Diverse laat-16de-eeuwse en vroeg-17de-eeuwse huizen met maniëristische
trapgevels zijn behouden gebleven, waaronder het rond 1590 ten noorden van de
gesloopte Begijnhofkapel gebouwde huis
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Bagijnhof 18 met dubbele trapgevel (gerestaureerd 1993). Het koopmanshuis Markt
2 werd in 1598 eveneens gebouwd ter plaatse van een ouder pand. Het kreeg een
trapgevel aan de Marktzijde en aan de Voldersgracht een overkragende gevel met
uitgebouwde traptoren en een bekroning met trapgevel en een ingezwenkte gevel.
De trapgevels zijn gereconstrueerd bij de restauratie in 1965-'66 (J.H. Kooreman en
J.J. Raue). De uit 1606 daterende maniëristische trapgevel van Koornmarkt 36 heeft
zandstenen rolwerkversieringen boven de vensters. Veelvuldig toegepast zijn geblokte
korfboogvormige ontlastingbogen, zoals ook te zien is bij de met hardstenen
hoekblokken uitgevoerde trapgevel van Lange Geer 28 (circa 1615; gerestaureerd
1935). Het bovenste geveldeel rust op uitkragende korfbogen en dat is ook het geval
bij Vrouwjuttenland 7 (1606) en Choorstraat 54 (circa 1620). Andere voorbeelden
van simpele trapgevels uit het eerste kwart van de 17de eeuw zijn te vinden bij
Verwersdijk 14, Achterom 45-47 (1620), Van der Mastenstraat 39 en 45,
Paardenmarkt 45, Vlamingstraat 77 en Voorstraat 5. Een gezwenkte schoudergevel
uit dezelfde tijd heeft Vrouwenregt 8. Diverse huizen verloren in de loop van de tijd
hun trapgevel. Bij Oude Delft 51-53 en Oude Delft 65-67 werden ze verbouwd tot
puntgevels, bij Voorstraat 1, Oosteinde 167 en de Beiaardschool (Kerkstraat 25) tot
klokgevels. Bij het rijk met natuursteenblokken vormgegeven pand Oude Delft 38
uit 1614 heeft men de trapgevels eind 18de eeuw vervangen door een
mezzaninoverdieping; de ingangspartij is uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. Eveneens
later van een lijstgevel voorzien zijn onder meer Markt 30 (circa 1625), Oude Delft
255 en Kolk 1.
In het tweede kwart van de 17de eeuw voorzag men de bovenste trap van de
trapgevels wel van een classicistisch fronton en klauwstukken, zoals te zien is bij
Voorstraat 12 (circa 1635) en de rood gesausde gevel van Choorstraat 45 met op
pilasters gelijkende penanten (1645; gerestaureerd 1926, N. van der Drift). Uit circa
1660 dateert de gepleisterde halsgevel met klauwstukken van Brabantse Turfmarkt
88. Classicistische woonhuisgevels komen in Delft niet voor, met uitzondering van
de lijstgevel met fronton en zandstenen festoenen van Oude Delft 157 (circa 1660).
18de-eeuwse huizen
De op de Franse architectuur gebaseerde Lodewijk-stijlen werden vooral toegepast
door rijke burgers die hun bestaande huizen van een nieuwe voorgevel voorzagen
en het interieur vernieuwden. Aan het huis Oude Delft 136 is bijvoorbeeld te zien
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dat achter de rond 1800 opgetrokken gevel twee panden schuilen met verschillende
verdiepingshoogten. Tot de rijkste patriciërshuizen in Lodewijk XIV-stijl behoort
Oude Delft 123 (circa 1730), dat is voorzien van een hardstenen pronkrisaliet en een
kroonlijst met gesneden consoles (gerestaureerd 1962-'64). De hier toegepaste
spiegelboogvormige hardstenen vensterbekroningen zijn in het soberder uitgevoerde
patriciërshuis Oude Delft 203 (circa 1735) vervangen door spiegelboogvormige
strekken. Binnen heeft het een trappenhuis, plafonds en deuren in Lodewijk
XIV-vormen. Het Museum Paul Tétar van Elven (Koornmarkt 67) [49] is een in
oorsprong 16de-eeuws tweelaags pand met mezzaninoverdieping en een 17de-eeuwse
overbouwde gang. De huidige voorgevel kwam rond 1715 tot stand met spiegelbogen
boven de vensters. Tétar van Elven, docent handtekenen aan de Polytechnische
School, voorzag het huis tussen 1864 en 1894 van diverse stijlkamers en bracht een
kunstnijverheidcollectie bijeen. De plafondschildering in de salon (1886) is ontworpen
door zijn opvolger A.F. Gips. Sinds 1927 is het huis in gebruik als museum en in
1971 heeft men een Lodewijk XIV-stucplafond (1723) ingebracht uit het pand
Wijnhaven 9. Tot de grootste huizen van Delft behoort het met souterrain en drie
bouwlagen opgezette patriciërshuis Oude Delft 205 (circa 1740), uitgevoerd in
Lodewijk XIV-stijl met dubbele bordestrap en pronkrisaliet; de empirevensters
dateren van circa 1820. Het interieur bevat een gewelfd stucplafond in de gang en
een open bordestrap met lantaarn, alles in Lodewijk XIV-stijl.
Eveneens fors zijn de rond 1740 gebouwde herenhuizen Oude Delft 36, met
pronkrisaliet, en Oude Delft 165, met omlijste ingang en een zorgvuldig gemetselde
gevel. Smal en drielaags is het uit 1741 stammende herenhuis Oude Delft 241 met
zijn
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bijzonder rijke pronkrisaliet en hardstenen borstweringsplaten. De ingang is
asymmetrisch naast het pronkrisaliet geplaatst. Bij de rond 1730 gebouwde gevel
van Oude Delft 73, een tweelaags herenhuis met mezzaninoverdieping, is juist het
rijke pronkrisaliet asymmetrisch geplaatst. Het heeft een voorkamer in Lodewijk
XIV-stijl (schoorsteenboezem empire, circa 1800) en een zeer lange gestucte gang.
Ook Koornmarkt 93 en Voorstraat 19 hebben een asymmetrisch pronkrisaliet,
Noordeinde 19 een asymmetrische deuromlijsting. Andere huizen met Lodewijk
XIV-details zijn Hippolytusbuurt 28 (1749) en Oude Delft 47 en 121. Opvallend is
het smalle woonhuis Wijnhaven 15 (circa 1740) met pronkrisaliet en een in het midden
gebogen kroonlijst. Achter de rond 1800 opgetrokken voorgevel van het huis Portugal
(Oude Delft 75) bevindt zich het rijke 18de-eeuwse interieur met de in 1897 deels
ontmantelde maar desondanks belangrijke Ambon-kamer uit 1735-'38 (genoemd
naar de herkomst van het gebruikte hout). Bij het plafond heeft Joseph Bollina het
rijke Lodewijk-XIV-stucwerk over de oudere moerbalken aangebracht. In 1917 werd
in dit huis de afdeling decoratieve kunst van de Technische Hogeschool ondergebracht.
Een fors voorbeeld van een patriciërshuis met pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl is
Oude Delft 141, waarvan de gevel rond 1760 vóór twee oudere panden werd
opgetrokken. Het smallere huis Koornmarkt 41 heeft een gevel met asymmetrisch
pronkrisaliet en spiegelboogvormige strekken en inwendig een gang met weelderig
rococo-stucwerk. Ook Koornmarkt 85 en Noordeinde 5 zijn voorzien van een
asymmetrische pronkrisaliet (beide circa 1760). Laatstgenoemde heeft een uit 1789
daterend stoephek. Oude Delft 197 is voorzien van een lijstgevel met gesneden
Lodewijk XV-consoles (circa 1760).
Een goed Lodewijk XVI-voorbeeld is het deftige patriciërshuis Oude Delft 201
(circa 1790) met middenrisaliet, mezzaninovensters in de kroonlijst en een fronton
met dorische kenmerken. De omlijste ingang heeft Lodewijk XVI-guirlandes.
Vergelijkbare ranke guirlandes zijn te vinden bij de ingangsomlijstingen van
Koornmarkt 73 en Oude Delft 48 en 94. Sobere deftige gevels uit circa 1800 hebben
Oude Delft 233 en Verwersdijk 63. Het brede herenhuis Voorstraat 22 (circa 1800)
bezit inwendig Lodewijk XVI-details en heeft een geblokte ingangsomlijsting met
fraai snijraam in empire-vormen. Vergelijkbaar hiermee is de hardstenen geblokte
ingangsomlijsting van het vroeg-19de-eeuwse - in oorsprong dubbele - pand
Hippolytusbuurt 14 (nu postkantoor). Empire-vormen vertonen Voorstraat 63 en
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Noordeinde 31 (beide circa 1820); het laatstgenoemde heeft empire-ramen met
verdikte middenstijl en wisseldorpelklosjes.
De smallere gevels van minder belangrijke huizen kregen in de 18de eeuw vaak
klokgevels. Voorbeelden hiervan zijn Markt 57 en 59 (beide gerestaureerd 1962),
Choorstraat 32 en Hippolytusbuurt 26. Ook kunnen dergelijke gevels een versobering
van een trapgevel zijn, zoals waarschijnlijk het geval is bij Oude Delft 152, Rietveld
46, Voldersgracht 16 en Voorstraat 53 en 55. Curieus zijn de smalle topgevels van
Markt 55 en 60, die beide onderdeel zijn geworden van een groter pand. Opvallend
zijn ook het 18de-eeuwse stalgebouw Schoolstraat 26-30, met flankerende gebogen
vleugels, en het in 1787 ten behoeve van de hoofdwacht aan Markt 29 toegevoegde
portiek in metselwerk. Van het eens landelijke gebied ten westen van de Vest resteren
de theekoepels Laan van Overvest 10 (circa 1750) en 42 (18de eeuw).
19de-eeuwse huizen
In de eerste helft van de 19de eeuw bouwde men weinig volledig nieuwe huizen.
Voorzien van dateringen zijn het met ingezwenkte lijstgevel uitgevoerde eenlaagspand
Geerweg 62 (1824) en de huizen Molenstraat 1 (1824) en Brabantse Turfmarkt 95
(1831). In streng neoclassicistische stijl gebouwd in 1840-'41 is het brede drielaagse
gepleisterde pand Oude Delft 15-21 met hoek- en middenrisalieten en een
attiekborstwering. H. van Berckel, eigenaar
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van de distilleerderij ‘De Papagaai’, kocht in 1840 het aangrenzende huis en gaf P.
Adams opdracht tot de bouw van een nieuw dubbelhuis met in het midden een doorrit
naar de binnenplaats. Een doorlopende rij dakkapellen heeft het neoclassicistische
eenlaags buitenhuis Kanaalweg 1, gebouwd in 1847 voor de vijlenfabrikant H.
Hartogh Heys. Voorbeelden van andere sobere neoclassicistische gevels zijn te vinden
bij Oude Delft 56 en 68 (1850), Voorstraat 94 en Markt 74-76 (1867). Leerlooier
H.H. Roes liet in 1870 het forse vrijstaande neoclassicistische herenhuis Oranje
Plantage 79 bouwen. Mede door het gebruik van geprefabriceerde ornamenten
kwamen vanaf 1860 woonhuizen met eclectische gevels tot stand. Het in de kern
kort na 1536 gebouwde huis Wijnhaven 12 kreeg in 1863 een dergelijke gevel met
eclectische sluitstenen en gebogen vensteromlijstingen. Andere voorbeelden uit die
tijd zijn Koornmarkt 20a en Verwersdijk 31-33. Aan de randen van de binnenstad
werden vanaf 1875 in deze stijl enkele rijen herenhuizen met gepleisterde parterre
gebouwd, zoals Phoenixstraat 52-56, Nieuwe Plantage 18-19, Spoorsingel 24-30,
Koningsplein 31-35 en Oranje Plantage 42-44. De huizenrij Nieuwe Plantage 48-53
(1884, ontwerp W.F.K. Schaap) heeft zinken daken. Voorbeelden van eclectische
herenhuizen uit circa 1880 zijn Nieuwe Plantage 15-16 en Van Leeuwenhoeksingel
9-10 en 28-31. Forse eclectische herenhuizen zijn Van Leeuwenhoeksingel 40 (circa
1875) en Nieuwe Plantage 95 (1887). Opvallende topgevels op de hoeken hebben
de onder- en bovenwoningen Coenderstraat 32-51 (1886, G. van der Kaaden).
In het laatste kwart van de 19de eeuw verrezen herenhuizen en villa's in
neorenaissance-stijl, bijvoorbeeld Noordeinde 21 (1887) voor brander V. van Meerten
en het hiermee vergelijkbare pand Noordeinde 20-22 (1893) voor koopman J.A.
Smit. Een rijke neorenaissance-vormgeving heeft het forse herenhuis Oude Delft
137-139 (1892), ontworpen door G. van der Kaaden voor advocaat W.F. van der
Mandele. Het smalle en rijzige herenhuis Oude Delft 77 (1898), met balkon en loggia,
is een ontwerp van S. van Eck. Andere neorenaissance-voorbeelden zijn Oude Delft
32 (1884, H.H. Bruigom), Markt 41 (1887), Breestraat 5-5a (1905), Buitenwatersloot
165 (circa 1890), Spoorsingel 14 (circa 1890), Spoorsingel 78-79 (1895, J.R. Vos),
Spoorsingel 1-2 (1896) en Voorstraat 27-29 (1896, J.A. Tonnaer). Het laatstgenoemde
pand vertoont ook neogotische details. Gebaseerd op internationale
neorenaissance-voorbeelden is de strakke natuurstenen gevel van het Museum Lambert
van Meerten (Oude Delft 199) [50], dat in 1893 als woonhuis werd gebouwd in
opdracht van de brander L.A. van Meerten naar een ontwerp van A. le Comte en J.L.
Schouten. Na het faillissement van Van Meerten in 1902 kwam het huis in 1909 aan
de Staat als museum van kunst en kunstnijverheid. Het neorenaissance-interieur bevat
ook onderdelen van een in 1881 afgebroken huis aan de Koornmarkt uit 1537.
Voorbeelden van huizen in chaletstijl zijn Laan van Overvest 1-3 (circa 1890) en
Heemskerkstraat 2 (circa 1900); een latere variant met imitatie-vakwerkgevels toont
Hertog Govertkade 10-12 (circa 1910).
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20ste-eeuwse huizen
In 1899 maakte G. Versteeg het ontwerp met jugendstil-details voor het herenhuis
Oude Delft 22. Veel voorbeelden van huizen in deze stijl kent Delft niet, wel zijn er
woonhuizen met een combinatie van jugendstil-details en rationalistische elementen,
zoals Koornmarkt 37-39 (1902), Voorstraat 85-89 (1903, C.J.L. Kersbergen),
Oostsingel 79-86 (1908), Koornmarkt 43 (1909, J.Th. van Rossum), Heemskerkstraat
13-19 (circa 1912) en Koornmarkt 87 (1916, N. Rodenburg). Overwegend met
rationalistische details uitgevoerd zijn Hooikade 26-28 en Houttuinen 19-23 (beide
circa 1910).
Het forse huis Nieuwe Plantage 29 werd in 1906-'07 gebouwd voor F.G. Waller,
de tweede directeur van de gistfabriek, naar een ontwerp in Nieuw Historiserende
stijl van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. Vergelijkbare stijlelementen hebben de pastorie
van de gesloopte St.-Hippolytuskerk, Voorstraat 26 (1912, J.Th. van Rossum), en
het voor S.H. Stoffel gebouwde huis Nieuwe Plantage 1 (1926, P. Verhagen). Uit
1919 dateert de door M.P.J.H. Klijnen voor dr. E. Beekman ontworpen villa Maerten
Trompstraat 33. De expressionistische villa Onder 't Stroodak (Julianalaan 156)
kwam in 1920 tot stand voor prof. Chr.K. Visser naar ontwerp van A.H. Wegerif.
Zakelijk-expressionistische vormen hebben de met een bedrijfsgedeelte
gecombineerde huizen Lange Geer 40-48 (circa 1925) en Voorstraat 15 (1922).
J.B.A. Loomans ontwierp het laatstgenoemde pand en ook het woonhuis Oude Delft
245.
Andere zakelijk-expressionistische voorbeelden zijn het dubbele huis Nieuwe
Plantage 26-28 (circa 1925), het huis Paardenmarkt 2 (circa 1925), het dubbele huis
Spoorsingel 95-96 (circa 1930) en de villa Julianalaan 154 (circa 1930, A.R. Wittop
Koning). In een aan het functionalisme verwante kubistisch-expressionistische stijl
met platte daken en bakstenen gevels ontwierp A.H. Wegerif de Villa Solheim (Ruys
de Beerenbrouckstraat 47) voor W.H. van Leeuwen, de derde directeur van de
gistfabriek. De villa kwam in 1932 tot stand nadat zij een gezamenlijke studiereis
naar Zweden en Berlijn hadden
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ondernomen. Onder invloed van Van Leeuwens Noorse echtgenote zijn in het
gebrandschilderde glas (J. Gidding) Noorse symbolen verwerkt; symbolen van de
vrijmetselarij zijn ook toegepast. De tuin is ontworpen door H. Roeters van Lennep.
Hofjes. De eenvoudigste woningen werden vaak in rijtjes of hofjes gebouwd en
verhuurd. Een voorbeeld is het blokje Gasthuislaan 276-280, met twee woningen
aan weerszijden van een ‘1664; gedateerd poortje. In Delft zijn relatief weinig hofjes
van liefdadigheid gesticht. Ten behoeve van katholieke ongehuwde vrouwen en
weduwen werd in 1605 het Klaeuwshofje (Oranje Plantage 58-79) [51] gesticht door
het bierbrouwersechtpaar Dirck Jansz en Elisabeth Frederiksdr. Uyttenhage van
Ruyven (gerestaureerd circa 1965). Oorspronkelijk bestond het uit twaalf in L-vorm
aan een bleekveld gesitueerde woningen. Een bijbehorend groter huis werd in 1856
vervangen door zes woningen en in 1926 verplaatste men de ingang van het Oosteinde
naar de Oranje Plantage. Het Hofje van Gratie (Van der Mastenstraat 26-38) [52]
werd gesticht in 1575 door Pieter Sasbout. Verplaatsing en herbouw als straathofje
vonden plaats in 1660 onder leiding van Isaac Graswinkel (gerestaureerd 1967-'68).
In het door de buskruitramp (1654) verwoeste gebied verrees in 1707 het ruim
opgezette hofje Van der Dussen (Paardenmarkt 56-62) [53], gesticht uit het legaat
van Elisabeth Pauw († 1706), die was getrouwd met Johan van der Dussen en daarna
met diens neef Dirck van der Dussen, beiden burgemeesters van Delft. Om het
bleekveld bouwde men acht woningen en een classicistisch poortgebouw met
regentenkamer op de verdieping (gerestaureerd 1945-'52).
Het Agnetapark (Zocherweg e.o.) [54] is een als tuindorp uitgevoerde
arbeiderskolonie, die in 1884-'85 tot stand kwam op initiatief van J.C. van Marken,
directeur van de Gist- en Spiritusfabriek.

Delft, Woonhuizen Agnetapark
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Zijn eigen, centraal in het park gesitueerde, fabrikantenvilla ‘Rust Roest’ (1892) naar
ontwerp van E. Gugel werd in 1981 gesloopt. Naar plannen van de assistent van
Gugel, F.M.L. Kerkhoff, verrezen 78 woningen in vier typen, met vier of drie
woningen onder één kap en voorzien van chaletstijl-details. Alle woningen hadden
een eigen, door heggen begrensde, tuin. De grootste blokken aan de Zocherweg
bevatten acht woningen, uitgevoerd als rug-aan-rug onder- en bovenwoningen (twee
aan twee samengevoegd bij een renovatie in 1955). In de door L.P. Zocher ontworpen
landschappelijke parkaanleg, met slingerend stratenbeloop en in oorsprong twee
grillig gevormde waterpartijen, prijkt een bronzen borstbeeld van Van Marken (1982;
P. de Monchy). Bij de ingang van het park staat het gebouw De Gemeenschap (1892,
B. Schelling), waarin leslokalen, een leeszaal en een gymnastiekzaal waren
opgenomen. De oorspronkelijke ‘Tent’, een uit 1886 daterend houten
ontspanningsgebouw, werd in 1914 vervangen door het huidige gebouw met toneelen biljartzaal, dat de naam De Tent behield tot het rond 1990 werd omgedoopt in De
Lindenhof. Dit door H. Evers ontworpen pand heeft een ronde traptoren met
blauwgeglazuurde lintvormige tegellambrisering. Aan de westzijde van het
Agnetapark volgde in 1925-'28 de aanleg van het Nieuwe Park met woningbouw om
een rechthoekige vijver. J. Gratema ontwierp deze woningen en een met kope-

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

132
ren dakruiter uitgevoerd gebouw waarin oorspronkelijk ook winkels zaten, maar dat
recent is gerenoveerd tot parkkantoor (Wallerstraat 12-18).
Volkswoningbouw. Tot de weinige bewaard gebleven vroege voorbeelden van
arbeiderswoningen in Delft behoren de woningen Doelenstraat 33-47 uit 1849 en
Rietveld 171-187 uit 1863. Vroeg-20ste-eeuwse volkswoningbouw is te vinden in
de Vermeerstraat (1908, J.H. de Roos en W.F. Overeijnder) en Javastraat (1918).
De meeste volkswoningbouw verrees echter aan de zuidoostzijde van de stad op
basis van het uitbreidingsplan van M.A.C. Hartman (1908). Het best bewaard is het
door Z.D.J.W. Gulden en M. Geldmaker in 1921 voor de woningbouwvereniging
Volkshuisvesting ontworpen complex Jan Willem Frisoplein e.o. Traditionalistisch
van vorm zijn de woningen Koningin Emmalaan 1-155 (1935, G. Versteeg).
Winkels. De Lodewijk XIV-decoratie met tonnen en balen boven de deur van
Papenstraat 7 (circa 1740) laat zien dat hier een winkel in Koffie, Thee, Tabak en
Snuif was gevestigd. Het winkelpand Markt 47 (circa 1740) heeft een onderpui met
getoogde vensters in Lodewijk XIV-stijl en daarboven een neorenaissance-gevel
(circa 1890). Een sobere neoclassicistische winkelpui heeft Brabantse Turfmarkt
95-97 (1831). Vanaf het midden van de 19de eeuw kregen diverse bestaande panden
een winkelpui, vaak in rijke eclectische vormen, zoals Wijnhaven 11-12 (1863),
Markt 23 (circa 1875), Beestenmarkt 9, Binnenwatersloot 27, Oude Langendijk 14
(alle circa 1880) en Voldersgracht 27-28 (circa 1890). Karakteristiek zijn ook de
winkels met afgeronde hoek en omlopende winkelpui, zoals Verwersdijk 116 (circa
1870) en Oude Delft 78 (1884). Bijzonder is het in 1886 als fabriekswinkel van ‘De
Porceleyne Fles’ opgetrokken rijke neorenaissance-pand Markt 45 naar ontwerp van
C.B. Posthumus Meyjes. Het door A. le Comte en L.J. Senf ontworpen fries toont
het productieproces van Delfts Blauw-aardewerk. Neorenaissance-winkelpuien
hebben de slagerij Buitenwatersloot 161 (circa 1890) en de winkels Oude Delft 105
(circa 1890), Kolk 11 (1894), Hippolytusbuurt 15-17 (1894) en Choorstraat 22-24
(1896; L. Couvée). De met twee trapgevels uitgevoerde panden Markt 19 en Markt
21 werden in 1899 ontworpen door C.J.L. Kersbergen en kwamen in iets gewijzigde
vorm in 1903 tot stand. Dezelfde architect ontwierp in 1912 een vervangende
historiserende pui voor nr. 19.
Het in jugendstil-vormen gebouwde forse woon- en winkelpand Camaretten 1
(1899, ontwerp G. Versteeg) heeft sectiel-tegelwerk van fabriek ‘De Porceleyne
Fles’. Breestraat 30 bezit een pui uit 1894, maar daarboven een gevel uit 1902, beide
ontworpen door C.J.L. Kersbergen. Van zijn hand is ook het jugendstil-ontwerp met
opzetstuk voor het hoekpand Geerweg 2-4 (1904). Andere nieuwe hoekwinkels zijn
Oude Delft 144-146 (circa 1900) en Oosteinde 144-150 (1903, M. Meyers). Nieuwe
gevels met jugendstil-details kregen Choorstraat 27 (1903, A. Koopman), uitgevoerd
met wit geglazuurde stenen, Nieuwe Langendijk 68 en Buitenwatersloot 75-77 (beide
circa 1910). Winkelpuien in deze stijl zijn te vinden bij Nieuwstraat 16-18 en Oude
Delft 208 (beide circa 1910) en ook het 17de-eeuwse pand Vrouwenregt 14 kreeg in
die tijd een winkelpui met gele verblendsteen. Het winkelpand Oude Langendijk 1
(1907; C.J.L. Kersbergen) heeft een klinknagelpui met ijzeren balken en geklonken
kolommen. De voorm. winkel van De Gruyter (Oude Langendijk 2) werd in 1911
ontworpen door W.G. Welsing. Ontworpen in ‘Um 1800’-stijl is de voorm. winkel
in damesmantels Choorstraat 2 (1912, E.H. Luxemburg). Voorbeelden van jongere
winkelpuien zijn te vinden bij Oude Delft 110 (1925) en Oude Langendijk 8 (1932).
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In traditionalistische vormen gebouwd is de winkel Voorstraat 16 (1934; J.J. van
Heijst).
Bankgebouwen. Het voorm. gebouw van de Delftsche Bank (Koornmarkt 70)
[55] is een hoekpand in neorenaissance-stijl, gebouwd in 1897 naar ontwerp van J.H.
Tonnaer. Na 1903 diende het als Boerenleenbank en van 1967 tot 1995 als uitgeverij.
Het traditionalistische voorm. bankgebouw Oude Delft 107 werd in 1938 ontworpen
door P.J.S. Pieters.
De studentensociëteit ‘Phoenix’ (Phoenixstraat 30) [56] is een rijk uitgevoerd
tweelaags pand met souterrain en hoekrisalieten, gebouwd in 1877-'78 nadat een
voorganger in 1876 door brand was verwoest. Het na een prijsvraag gekozen ontwerp
van F.J. Nieuwenhuis combineert neoclassicistische elementen met een kroonlijst in
een Frans georiënteerde vroege neorenaissance-stijl. De op de kroonlijst vermelde
jaartallen 1847 en 1878 memoreren de stichting van het studentencorps en de opening
van het nieuwe gebouw. De grote conversatiezaal bevat plafond- en wandschilderingen
van K. Sluyterman (1893). Na een brand in 1954 is de sociëteit

Delft, Studentensociëteit Phoenix
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verbouwd en uitgebreid in 1957-'58 naar plannen van J.A.G. van der Steur, H.C.
Stadlander en A.P. Wesselman van Helmond.
Het botenhuis van de ‘Delftsche Studenten Roeivereniging Laga’ (Nieuwelaan
51-53) [57], gebouwd in 1926 naar ontwerp van L.C. Kalff en J.D. Hanrath, is een
langgerekt expressionistisch gebouw met roeibotenberging, werkplaats en afmeerkade.
Een gemetselde S-vormige trap voert naar het bovengelegen terras met de
verenigingsruimte. Het Noorse metselverband is een impliciete verwijzing naar Laga,
een godin van bronnen en fonteinen uit de Noorse mythologie.
De boerderij ‘Hamwoning’ (Rotterdamseweg 155) heeft een 16de-eeuwse
melkkelder met kruisgewelven en een 17de-eeuwse karnschuur. Het woongedeelte
met twee puntgevels werd in 1927 herbouwd in neorenaissance-stijl. Uit 1608 stamt
de opvallende maniëristische inrijpoort, voorzien van wortelmotieven, ionische
kapitelen en in de zwikken afbeeldingen van hammen.
Windmolen ‘De Roos’ (Phoenixstraat 53) [58] is een hoge stenen stellingmolen
met een met dakleer beklede kap, vermoedelijk gebouwd in 1679 op de restanten
van een vroeg-16de-eeuws rondeel (gerestaureerd 1989-'90). De korenmolen vormt
een schilderachtig geheel met de in 1727 aangebouwde molenaarswoning
(Phoenixstraat 51) met klokgevel en afluiving.
Het voorm. Oost-Indisch Huis (Oude Delft 39) [59] kwam in 1631 tot stand toen
de in 1602 gestichte Delftse kamer van de Verenigde Oostindische Compagnie
(V.O.C.) twee oudere woonhuizen verbouwde en voorzag van een symmetrisch front
met twee maniëristische trapgevels. Onder de gevelsteen met de tekst ‘V.O.C.D.’ en
het bouwjaar zit een laat-gotisch poortje (circa 1550) van een ouder huis. Aan de
achterzijde bouwde men drie pakhuisvleugels, die zich tot aan de stadsmuur
uitstrekten. In 1653 verrees aan de overzijde van de Oude Delft als dependance het
Oost-Indisch Pakhuis (vergroot rond 1700 en sinds 1802 deel van het
Armamentarium). In 1722 werd het rechterdeel van het Oost-Indisch Huis vervangen
door een smal en rijzig drielaags bouwdeel in

Delft, Oost-Indisch Huis

Lodewijk XIV-stijl met daarin de nieuwe bewindhebberskamer (nu V.O.C.-zaal)
met Lodewijk XIV-schouw. Rechts hiervan bouwde men een pakhuis met klokgevel
(gereconstrueerd). Vanaf het begin van de 19de eeuw diende het geheel als militair
kledingmagazijn en na een ingrijpende restauratie in 1931-'32 (J.A.G. van der Steur)
als afdeling bouwkunde van de Technische Hogeschool (tot 1970). In 1987-'88 volgde
een verbouwing tot wooneenheden.
Pakhuizen. In de 17de eeuw hadden veel Delftse huizen tevens een opslag- of
pakhuisfunctie en ook in Delfshaven
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Delft, Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek, directiekantoor (1997)

werden veel goederen opgeslagen. Zelfstandige pakhuizen zijn zeldzaam in Delft.
Het sterk gerestaureerde pakhuis Oude Delft 96 heeft waarschijnlijk een 16de-eeuwse
kern (nieuwe pui). De twee identieke gevels van het 17de-eeuwse pakhuis Molenstraat
11a zijn voorzien van kleine segmentboogvensters. In 1876 werd voor de Koffie- en
Theehandel Schilte het smalle vijflaagse pakhuis Kromstraat 33 gebouwd. Een
neoclassicistische vormgeving met rondboogvensters bezit het pakhuis Zuiderstraat
4 (1883). Andere voorbeelden van smalle, sober vormgegeven, pakhuizen zijn
Buitenwatersloot 27 (circa 1880), Molstraat 64 (circa 1890), Molslaan 210 (1894)
en Kantoorgracht 71 (circa 1900). Het in 1899 naar ontwerp van B. Schelling
gebouwde pakhuis De Liefde (Scheepmakerij 11) is een rijzig pand met
schoudergevels. Het heeft een kap met Philibertspanten en een door de firma
Diepenbrock & Reygers te Ulft gemaakte draagconstructie met gietijzeren kolommen
en gewalste I-balken.
De Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (Wateringseweg 1)
[60] werd in 1869 gesticht door J.C. van Marken, die toen het Weense-gistprocédé
- ook wel Oostenrijkse methode genoemd - in Nederland introduceerde. In 1879
volgde een eerste uitbreiding in de vorm van een mouterij (fabriek A), waartegen in
1881 fabriek B werd gebouwd. Het geproduceerde gist werd vanaf 1886

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

134

Delft, Fabriek De Porceleyne Fles

als ‘Koningsgist’ op de markt gebracht; na de Tweede Wereldoorlog produceerde
de fabriek penicilline. De productie verbeterde door de introductie van de
Luchtgistmethode in 1894, waarvoor fabriek C werd gebouwd. Naast gerst werd
maïs als grondstof gebruikt en na 1898 verwerkte men ook melasse tot gist en spiritus,
met als restproduct (droge) spoeling. In 1883 richtte Van Marken samen met J.R.
Tutein Nolthenius op hetzelfde terrein de Nederlandse Olie Fabriek op voor de
productie van olie uit aardnoten: de Delftse slaolie. De fabriek werd later Calvé
genoemd naar een in Bordeaux gevestigde fabriek waarmee men in 1898 fuseerde.
Een beeldbepalende silo uit 1918 is in 1995 gesloopt. Ten behoeve van beide fabrieken
verrees in 1905-'06 een door B. Schelling en K. Muller ontworpen directiekantoor
in Nieuw Historiserende stijl met ‘Um 1800’-details. Het middengedeelte van dit
drielaagse gebouw wordt geaccentueerd door een middenrisaliet met flankerende
torens. De tweede verdieping heeft een open galerij, waaraan de kantoorvertrekken
grenzen. Achter het voorgebouw bevindt zich een monumentale, kleurig gedecoreerde,
hal met glazen overkapping. In 1928 verrees aan de zijde van de Kampveldweg een
drielaagse werkhal, overgaand in een hoogbouwgedeelte voor de laboratoria. Dit
functionalistische gebouw naar ontwerp van V. Jockin werd door Werkspoor
Amsterdam uitgevoerd in staalskeletbouw en met stalen ramen. Aan de zijde van het
Agnetapark staat de door Van Marken in 1890 gestichte drukkerij (J.C. van
Markensweg 30), ontworpen met neorenaissancedetails door A. Zieren.
Overige bedrijfsgebouwen. Van de Delftse brouwerijen en branderijen resteert
weinig. In de kern mogelijk 18de-eeuws is de distilleerderij ‘Nooitgedacht’ (Brabantse
Turfmarkt 17) met naast de branderij met pakhuis (boven) een 19de-eeuws gepleisterd
woonhuis. Van de voorm. zeep- en parfumfabriek Bousquet (Voorstraat 90-92)
resteert een pand met hardstenen doorrit en een rond 1860 daaraan toegevoegd en
gemoderniseerd woonhuis. Van de brouwerij ‘De Gekroonde P’ (Drie Akersstraat
9) bleven een eind 19de eeuws brouwhuis en koelgebouw (de ijskelder genoemd)
uit 1893 bewaard, dat sinds 1992 dient als gereedschapsmuseum Mensert. Van de
voorm. glasfabriek Van Deventer (Haagweg 125) resteren nog enkele gebouwen uit
circa 1910 en van de in 1913 door C. von Lindern opgerichte Koninklijke
Kabelfabrieken (bij Schiekade 9), nu Pirelli Cables, het in traditionalistische vormen
gebouwde kantoorgebouw (circa 1920). In vergelijkbare stijl gebouwd voor M.J.J.
Goudriaan is de machinefabriek Beestenmarkt 48-50 (1918; A. van der Lee). In 1654
werd in het gebouw Oosteinde 175 De Porceleyne Fles gesticht. De productie van
het hier vervaardigde Delftse plateel werd in 1876 nieuw leven ingeblazen door J.
Thooft. Zijn jongere partner A. Labouchere verhuisde in 1907 en 1916 delen van de
fabriek naar Rotterdamseweg 196, waar in 1930 een nieuw kantoor- en
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fabrieksgebouw in zakelijk-expressionistische stijl verrees naar ontwerp van A. van
der Lee. Het trappenhuis is geheel versierd met in de fabriek vervaardigde keramische
tegels en in de binnentuin staat de betegelde arcade waarmee op de
Wereldtentoonstelling te Parijs (1900) de hoofdprijs werd behaald. Van F.W. Braat's
Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en andere Metalen (Hooikade 13) [61]
resteert het kantoorgebouw uit 1932, ontworpen in zakelijk-expressionistische stijl
door J. de Bie Leuveling Tjeenk. In het gebouw zijn door de firma zelf geproduceerde
stalen ramen verwerkt en ook inwendig is veel metaal verwerkt. V. Húszàr ontwierp
het glas-in-loodwerk van het trappenhuis.
De voorm. Centraal Garage (Koornmarkt 22) [62], een drielaags gebouw met
showroom, doorrit en bovenwoningen, werd in 1926 voor G.C. Jense gebouwd.
Kenmerkend voor het expressionistische ontwerp van L.C. Kalis zijn de overhoeks
geplaatste strookvensters. Tot het complex behoren verder een reeks garageboxen
en een dubbele chauffeurswoning aan de Molstraat.
Bruggen. Tot de oudste van de vele gemetselde boogbruggen over de Delftse
grachten behoort de Vrouwe van Rijnsburgerbrug (bij Vrouwenregt 11) nabij het
koor van de Nieuwe Kerk. Deze trapjesbrug toont in de boog het verweerde jaartal
‘15.6’. Net als bij de meeste andere bruggen is de boogrand aan beide zijden in
Gobertangesteen uitgevoerd; zo ook bij de Weesbrug over de Oude Delft (bij
Breestraat 1), die op de sluitsteen is gedateerd ‘1573’. Veel bruggen zijn vernieuwd
en later voorzien een gewelf van gewapend beton, of zijn verlaagd en afgeplat om
gemakkelijker wagens te laten passeren. Op de sluitstenen gedateerd zijn de
Musquetierbrug over het water van de Verwersdijk (bij Molenstraat 1; 1654, verlaagd
1939) en de Waterslootsepoortbrug over de Binnenwatersloot (1677, verlaagd 1929).
De enige dubbele boogbrug is de Leeuwebrug over de Koornmarkt (bij Huyterstraat
1; 1668) met in het midden een deels natuurstenen pijler. De Hoogbrug (bij Achterom
1; 1752) heeft
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Gobertanger boogblokken. De over de Oude Delft gebouwde Bagijnhofbrug (bij
Oude Delft 219; 1762) en St.-Jansbrug (bij Nickersteeg 1; 1773) zijn sterk
gerestaureerde trapjesbruggen. Bij de hiermee vergelijkbare Drogerijbrug (bij
Vlamingstraat 113; 1774, verlaagd 1950) zijn de treden aan beide zijden verdwenen.
Interessant is ook de direct op de toreningang van de Oude Kerk uitkomende
Bartholomeusbrug (tegenover Oude Delft 177) uit 1808.
De Visbrug (bij Voorstraat 59; 1869) [63] is een opvallende trapjesbrug, gebouwd
naar een eclectisch ontwerp van C.J. de Bruyn Kops. De tudorboogvormige
overkluizing wordt gevormd door tegen elkaar geplaatste, gedecoreerde gietijzeren
frontliggers. Zwaarder belaste bruggen bleef men uitvoeren als gemetselde boogbrug,
maar dan met hardstenen bruggenhoofden en gietijzeren frontplaten. Voorbeelden
hiervan zijn de door De Bruyn Kops ontworpen Haverbrug (bij Binnenwatersloot
1) en Mauriciusbrug over de Oude Delft (beide circa 1872). De vermoedelijk eveneens
door hem ontworpen Hopbrug (bij Oosteinde 172; 1865) en Rapenbloembrug
(tegenover Verwersdijk 116; 1891) zijn smalle trapjesbruggen met licht gebogen
liggers van welijzer. De Oostpoortbrug (bij Oostpoort 1) [64] is een ijzeren ophaalbrug
uit 1867 met gietijzeren zwikken in de hameipoort. De hameistijlen en de
balanspriemen van geklonken welijzer dateren van een herstelling in 1903. De
Lepelbrug over de Watertorengracht (bij Wateringseweg 1) [65] is een ijzeren
ophaalbrug met geklonken hameipoort en een in vakwerk uitgevoerde balans,
gebouwd in 1928-'29 door Werkspoor Amsterdam naar ontwerp L.W.G. de Roo de
la Faille. De voorm. brugwachterswoning Nieuwe Plantage 114-115 is uitgevoerd
in chaletstijl naar plannen van H. de Mol van Otterloo. De bijbehorende brug werd
in 1931 vervangen door de verhoogd gelegen Nieuwe Reineveldbrug over het
Rijn-Schiekanaal (Wateringsevest ong.). Deze brug met zeszijdig bedieningshuis
naar ontwerp van W. Gijzen heeft drie openingen, waarvan er één als enkelvoudige
basculebrug is uitgevoerd.
Het station (Van Leeuwenhoeksingel 41-42) [66] is een door C.B. Posthumus
Meyjes ontworpen langgerekt neorenaissance-gebouw met een hogere middenpartij,
een schilderachtige traptoren en hoekgebouwen van verschillende grootte. Het station
kwam in 1884-'85 voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.)
en verving een noordelijker gelegen voorganger uit 1846-'47. Inwendige
verbouwingen vonden plaats in 1960 en rond 2000. Nabij het oude station staat het
in 1894 gebouwde stationskoffiehuis (Houttuinen 27) met neorenaissance-motieven
en een in rijke chaletstijl uitgevoerde dakkapel.
Het voorm. brandspuithuisje (Nieuwe Plantage 113) is een eenvoudig klein
gebouw uit circa 1890 met het opschrift ‘Brandspuit No. 8, Gemeente Vrijenban’.
De watertoren (Kalverbos 20) [67] verrees in 1895-'96 naar plannen van M.A.C.
Hartman. De in neorenaissancestijl uitgevoerde bakstenen toren met uitkragende
bovenbouw bevat een geklonken welijzeren Intze II-reservoir van de Kon. Ned.
Grofsmederij te Leiden. In 1908 heeft men een betonnen tussenvloer en een gietijzeren
spiltrap ingebracht. Bij de toren staat een in 1918-'19 gebouwd pompgebouw en
bevindt zich een reinwaterkelder.
Het trafohuisje (Hugo de Grootplein ong.) is een klein blokvormig gebouw met
tentdak uit circa 1920.
Gedenktekens. Op de Markt staat het bronzen standbeeld van Hugo
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de Groot (1886), vervaardigd door F.L. Stracké, gegoten door Merkelbach van
Enkhuizen te Breda en geplaatst op een door Kessel & Röhl uit Berlijn gehouwen
hoog piëdestal. Op het Koningsplein staan het Wilhelminamonument (1938), met
pyloon en een door H.J. Etienne uitgevoerde portretkop, en het bronzen Vrijheidsbeeld
(1950, G. van Eden). Een bronzen beeld van de priester-dichter Joannes Stalpart
van der Wiele (1962, A. Teeuwisse) siert het Begijnhof.
Het Wilhelminapark (Colijnlaan ong.) werd rond 1935 ontworpen in
landschapsstijl door O. de Vries en aangelegd als werkverschaffingsproject.
Begraafplaatsen. In 1827-'29 werd de (oude) Alg. begraafplaats ‘Haagpoort’
(Kalverbos ong.) [68] aangelegd, waarvan de door C.J. de Bruyn Kops met eclectische
details ontworpen gepleisterde dienstwoning (Kalverbos 4-6) dateert uit 1863. De al
in 1874 gesloten begraafplaats werd in 1894 omgevormd tot het huidige Kalverbos
naar plannen van H.A.C. Poortman. Bewaard bleven enkele grafkelders, waaronder
die van K.W. Naundorff († 1845), die beweerde de zoon van de Franse koning
Lodewijk XVI te zijn. In 1904 kreeg het graf een hek met het Bourbonwapen. Zijn
claim is echter in 2000 onomstotelijk weerlegd. Andere grafkelders zijn die van
majoor H.M.L.J. Van Hangest baron d'Yvoy - waarin niet hij maar zijn vrouw M.C.
van Foreest († 1836) is begraven -, de familie Maas Geesteranus (1847) en het graf
van C.A. de Neve († 1866). De in 1901 ter nagedachtenis van prof. A.
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Delft, R.K. begraafplaats, graf professor Ch.M. Schols

Huet geplaatste gedenkbank is ontworpen door A. Le Comte en heeft een bronzen
reliëfportret door A.W.M. Odé. De in 1829 aangelegde R.K. begraafplaats (Kanaalweg
2) [69] kreeg in 1861 een door P.J. Schouten ontworpen baarhuisje. Opmerkelijk is
een gietijzeren kruisbeeld met aan de voet de zerk voor mgr. J.T. van Brussel (†
1871). Vermeldenswaardig zijn een omheind perk met zustergraven (augustinessen)
en de graftekens van prof. Ch.M. Schols († 1897; ontwerp A. Ballieux), de grafkelder
met kruis voor P. Kok († 1875) en het kruis met bronzen portretreliëfs voor H.
Swarttouw († 1923). De Alg. Begraafplaats ‘Jaffa’ (Jaffalaan 10) werd in 1868 als
particuliere begraafplaats gesticht en in 1874 door de gemeente aangekocht. C.J. de
Bruyn Kops maakte het ontwerp in 1867 en ontwierp in 1869 de gepleisterde
directeurswoning met eclectische details (na 1874 dienstwoning). Het in
landschapsstijl uitgevoerde oudste gedeelte bevat een rotonde van zerken. Bij een
uitbreiding in 1930 verrees een zakelijk-expressionistische aula naar ontwerp van
G. Gebben (gerenoveerd en vergroot 1997-'98). Interessante graftekens zijn die voor
L. Cohen Stuart († 1878) - de eerste directeur van de Polytechnische School -, de
stèle voor E. Hanse († 1872), de bijbelzerk voor C.H. le Clercq († 1875) en de
graftekens voor S.M. van der Ven († 1891), de familie Kraus-Uithof (1906; A.W.M.
Odé), W.F. van Stuyvesant-Meijen († 1909) en H.W.M. Schouten († 1937), oprichter
van glasatelier ‘'t

Delft, Generaliteits kruitmagazijn

Prinsenhof’. Het oorlogsmonument (1940) is van de hand van G. Keuzenkamp.
Het voorm. generaliteits kruitmagazijn (Schieweg 18), gelegen ten zuiden van
de stad aan de Schie, werd in 1659-'62 gebouwd naar ontwerp van Pieter Post nadat
bij de buskruitramp van 1654 het in de stad gelegen magazijn van de Staten van
Holland was geëxplodeerd. Het als gecombineerde water- en landpoort uitgevoerde
classicistische poortgebouw is voorzien van het generaliteitswapen en het jaartal
‘1660’. Op de verdieping bevindt zich een kamer met beschilderd plafond en een
met het generaliteitswapen versierde schouw (1662). Aan het voorplein staan links
het pak- en kuiphuis en rechts het wachthuis (kortegaard). In een groot bassin
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daarachter liggen de twee robuuste onderkelderde vierkante kruittorens met
aangebouwde traptorens.

Den Bommel
(gemeente Oostflakkee)
Klein voorstraatdorp, gesticht kort na de bedijking van de gelijknamige polder (1526).
Pas in 1642 werd Den Bommel een zelfstandige kerkgemeente. De bouw van de kerk
leidde niet meer tot het ontstaan van een kerkring. De spuisluis uit 1722 werd in 1944
opgeblazen, waarbij ook het 19de-eeuwse raadhuis werd verwoest. Na de
Watersnoodramp van 1953 is het dorp aan de oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Voorstraat 25) is een aan beide korte zijden driezijdig gesloten
zaalkerk, gebouwd in 1646-'47 met gotische elementen en steunberen. In de in 1759
toegevoegde dakruiter hangt een door Cornelis Ouderogge gegoten klok (1647). Het
portaal met ingezwenkte topgevel in Lodewijk XV-vormen dateert uit 1779. Bij een
restauratie in 1963 is de 19de-eeuwse torenopbouw verwijderd. De kerk bevat een
midden-17de-eeuwse preekstoel. De forse pastorie (Voorstraat 38) uit 1927 vertoont
zakelijkexpressionistische vormen.
De Geref. kerk (Molendijk 16), een zaalkerk met aangebouwde consistorie, werd
in 1890 gebouwd en in 1955 verbouwd.
De voorm. openbare lagere school (Beneden Oostdijk 20) is een tweelaags
middengangschool uit 1880 met een later toegevoegde vierklassige aanbouw. Het
pand dient momenteel deels als brandweerkazerne.
Het voorm. raadhuis (Beneden Oostdijk 10) kreeg zijn huidige vorm kort na 1944,
toen een uit circa 1890 daterende

Den Bommel, Herv. kerk
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woning voor deze bestemming werd verbouwd.
Woonhuizen. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert de eenvoudige eenlaags
dijkwoning Boven Oostdijk 19-21. Begin 20ste eeuw gebouwd zijn het met
rationalistische details uitgevoerde huis Schaapsweg 16 (1911) en verder het woonhuis
annex schildersbedrijf Wilhelminastraat 8 (1916) en de arbeiderswoningen Beneden
Oostdijk 50-80 (1919).
De windmolen (Molendijk 33) is een ronde grondzeiler met een met dakleer
beklede kap. Deze in 1735 gebouwde korenmolen is in 1971 gerestaureerd.
Boerderijen. De langhuisboerderij Schaapsweg 25 heeft een 18de-eeuwse kern.
Uit de 19de eeuw dateren het in 1854 gebouwde woonhuis van de boerderij Stoofhof
1 en de gepleisterde boerderij Voorstraat 36 (circa 1870), bestaande uit een voorhuis
met ingezwenkte lijstgevel en een hogere dwarsdeelschuur.
Het bronzen beeld van ‘Ollie B. Bommel’ (Kon. Emmaplein ong.) werd in 1997
gemaakt door H. Wiegman.
De watertoren in het gehucht Zuidzijde (Trilsedijk 16), gelegen ten zuidwesten
van Den Bommel, verrees in 1934 naar ontwerp van het Utrechtse ingenieursbureau
MABEG. De forse toren heeft een achtzijdige schacht en een licht expressionistische
zestienzijdige bovenbouw met koepeldak en bevat inwendig twee betonnen reservoirs.
Achthuizen. Dit dorp ten zuiden van Den Bommel ontstond in de 19de eeuw als
katholieke enclave op de westelijke dijk van de Galatheepolder (1525). Vermoedelijk
naar ontwerp van P. Plukhooy kwam in 1844-'47 de R.K. kerk O.L. Vrouwe ter
Hemelopneming (Kerkstraat 1) tot stand als een eenbeukige kerk met
neoclassicistische elementen en een met leien beklede geveltoren. In 1936 werd de
kerk naar plannen van A.J. Kropholler vergroot. Van zijn hand is ook de pastorie
(Kerkstraat 3) uit 1915 (vergroot 1931). Het H. Hartbeeld is uit 1936. Het voorm.
St.-Josephgesticht (Pastoriestraat 1-3) werd in 1864 gebouwd voor de zusters
franciscanessen van St. Lucia te Rotterdam. De bijbehorende meisjesschool is in
1991 gesloopt. De in 1852 als korenmolen gebouwde windmolen ‘Windlust’
(Achthuizensedijk 57) is een rijzige stellingmolen met een ronde romp en een met
dakleer beklede kap.
In het zuidelijker gelegen gehucht Langstraat bevindt zich een voorm. openbare
lagere school (Langstraat 48), gebouwd in 1888 als een drieklassige school met
naastgelegen onderwijzerswoning. De Herv. kerk (Langstraat 12) is een zaalkerk uit
1930.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Dirksland
Voorstraatdorp met kerkring, gesticht in de in 1415-'16 bedijkte gelijknamige polder,
uitgegeven door hertog Jan van Beijeren, heer van Voorne. In 1423 was er sprake
van een kerk en in 1436 werd Dirksland een heerlijkheid. Opvallend is dat de
Voorstraat schuin op de polderdijk (Kaai) ligt. De kerkring heeft nog zijn kerkgracht.
Wegens verdere 18de-eeuwse inpolderingen groef men in noordelijke richting een
lang havenkanaal naar het Haringvliet, met op enige afstand van het dorp een
schutsluis (1790). Bij de haven zelf werd toen de spuikom (Boomvliet) gedempt.
Dirksland bleef in 1953 verschoond van de

Dirksland, Herv. kerk (1972)

Watersnoodramp. De haven is in 1970 afgesloten. Vooral aan de westzijde is het
dorp nadien uitgebreid.
De Herv. kerk (bij Ring 1) is een laat-gotische pseudo-basilicale kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een toren van vijf geledingen met balustrade en achtkantige spits.
Volgens een (verminkte) gevelsteen begon de torenbouw in 1488. Ook het koor is
laat-15de-eeuws en het driebeukige schip verrees in de eerste helft van de 16de eeuw
ter plaatse van een oudere en kleinere voorganger. Tegen de zijbeuken staan
midden-18de-eeuwse portalen. De torenspits brandde in 1836 af, waarna men de
gehele kerk heeft hersteld. De kerk is verder gerestaureerd in 1966-'70.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Tussen middenschip en
zijbeuken staan natuurstenen zuilen met dubbele koolbladkapitelen. Achter het orgel
bevinden zich restanten van een muurschildering met Christoforus-voorstelling (eerste
helft 16de eeuw). Tot de inventaris behoren een dubbelzijdig beschilderd kerkbord
(1611), diverse 17de-eeuwse grafzerken, een preekstoel en doophek met bijbehorend
koperwerk (beide 17de-eeuws). De rijk versierde orgelkast uit circa 1680, aangekocht
in 1803 te Mechelen, werd in 1807 door J.P.
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Künckel voorzien van een nieuw instrument en ornamenten in Lodewijk XVI-stijl.
De brug over de kerkgracht heeft een hek uit 1790 met hardstenen palen.
Het raadhuis (Voorstraat 15) is een rijzig tweelaags pand met dakruiter, gebouwd
in 1835 in neoclassicistische stijl, met ingangsomlijsting, pilastergeleding (verdieping)
en een kroonlijst met fronton. De (oorspronkelijke) gevelbepleistering is in 1949
verwijderd.
Het voorm. weeshuis (Ring 43) is een diep pand uit 1868, voorzien van een
tuitgevel met bekronend fronton. Het tot 1922 als weeshuis gebruikte gebouw is
gerestaureerd in 1987.
Woonhuizen. Net als meer huizen aan de Voorstraat heeft het diepe huis Voorstraat
58 achter de ingezwenkte lijstgevel (circa 1875; winkelpui circa 1930) een oudere,
waarschijnlijk 18de-eeuwse, kern. Een oude kern hebben ook de huizen Heul 4
(gevelsteen 1618) en Voorstraat 35, beide voorzien van een gepleisterde puntgevel.
Een 18de-eeuwse klokgevel met sobere aanzetvoluten bezit Voorstraat 11. Begin
19de eeuw verrezen het brede herenhuis Boezemweg 32-34 (1806) en het tweebeukige
huis Ring 117 (circa 1830), dat eerst diende als pastorie en later als dokterswoning.
Sober van vorm zijn de rond 1850 gebouwde herenhuizen Voorstraat 14, 31 en 44.
Het herenhuis Voorstraat 13 (circa 1860) is uitgevoerd met neoclassicistische
vensteromlijstingen en een mezzaninoverdieping. Het huis Kaai 6 (circa 1860) heeft
een vergelijkbare opbouw. Het buurpand Kaai 8 (circa 1865) is eclectisch
vormgegeven. Een ingezwenkte lijstgevel hebben Stationsweg 1 (circa 1880),
Geldersedijk 30-32 (circa 1910), met aan weerszijde een afluiving, en Stationsweg
2 (1902) met neorenaissance-details. Neorenaissance-vormen vertonen de huizen
Kapoenstraat 2 (1904), Winterstraat 4 (1909), Secretarieweg 9 (1911) en de winkel
Heul 6 (circa 1905). De villa Stationsweg 35 en het huis Voorstraat 33 (beide circa
1910) zijn uitgevoerd met jugendstil-elementen. Expressionistisch van vorm zijn de
villa Staakweg 1, het huis Paulina van Weellaan 15 (parabooldak), de onder- en
bovenwoning Nieuwstraat 11-13 en de winkel Zomerstraat 16 (alle circa 1925). Het
smalle huis Voorstraat 28 (circa 1928) is ontworpen in zakelijk-expressionistische
vormen.
Horeca. Het hotelpand Kaai 2 verrees rond 1875 in eclectische vormen. Tegen
de zijgevel werd rond 1910 een kleine winkel aangebouwd. Het voorm. hotel
Brooshooft (Voorstraat 39) is een fors drielaags pand uit circa 1900.
Windmolens. Van de voorm. poldermolen Burg. C. Zaaijerlaan 54, een ronde
grondzeiler uit 1731, resteert de romp. Bij de ombouw tot gemaal in 1915 heeft men
de romp afgeknot, gepleisterd en voorzien van een ingang met fronton. Binnen bevindt
zich een dieselmoter (firma Smulders) uit die tijd. Windmolen De Eendracht (bij
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Vroonweg 9) is een wit geschilderde ronde stellingmolen met een met schaliën
gedekte kap. Deze in 1846 gebouwde korenmolen is in 1980-'81 gerestaureerd.
De voorm. smederij Voorstraat 37 is een diep pand met ingezwenkte lijstgevel
(circa 1860), met daarvoor een houten travalje en een wielsteen in de bestrating.
De watertoren (Voorstraat 1) verrees in 1939-'41 naar ontwerp van J. Gerber.
Deze met baksteen beklede ronde toren heeft een koperen bekroning met slanke spits
in traditionalistische vormen en een betonnen vlakbodemreservoir.
Begraafplaatsen. De in 1796 aangelegde Alg. begraafplaats (tegenover
Kapoenstraat 5) heeft uit die tijd nog het toegangshek met hardstenen hekpijlers,
versierd met doodskoppen. Een gebogen muur vormt de achtergrond van het
herdenkingsmonument voor de Watersnoodramp. De Isr. begraafplaats (Oost
Havendijk ong.), aangelegd rond 1847, bestaat uit enkele graftekens, waarvan de
oudste uit 1889 dateert.
Boerderijen. Bij en in de omgeving van het dorp liggen enkele waardevolle
boerderijen. Van de boerderij Boomvliet (Korteweegje 28) stamt het gepleisterde
woonhuis in opzet uit 1698. Uit die tijd dateert ook het toegangshek met gepleisterde
hekpijlers, voorzien van familiewapens en de boerderijnaam. De boerderij Torenstee
(Blindeweg 2), vroeger ‘Bouw- en Veelust’, heeft een woonhuis met aangebouwd
zomerhuis en een gietijzeren hekwerk (1860). Voorbeelden van kleine boerderijen
met aangebouwde houten schuur zijn Korteweg 13 (circa 1900) en Onwaardsedijk
39 (1912). De boerderij Philipshoofjesweg 3 kreeg in 1916 een nieuw woongedeelte
met trapgevel.
De sas van Dirksland (bij Gorsdijk 63), gelegen ten noorden van Dirksland, is
een in 1790 aangelegde schutsluis. Van de restauratie in 1912 dateert de ijzeren
voetgangersdraaibrug.

Dordrecht
Havenstad aan de Merwede, ontstaan in de 11de eeuw aan de oevers van de
(verdwenen) veenkreken de Dubbel en de Thure(drech). Door overstromingen rond
1150 ontstond een doorvaarroute (Voorstraathaven, Wijnhaven). De dijken aan
weerszijden hiervan werden bebouwd, eerst aan de noordzijde
(Wijnstraat-Groenmarkt-Grotekerksbuurt) en iets later aan de zuidzijde (Voorstraat).
Met de stichting van een tol (1179) en het verkrijgen van grafelijke keuren (oudst
bewaarde 1220) ontwikkelde Dordrecht zich tot een belangrijk handelscentrum. De
eerste vermelding van stadsrechten dateert uit 1200, toen de Hollandse graaf Dirk
VII zijn bezit moest afstaan aan de hertog van Brabant en het vervolgens in leen
terugkreeg. Eind 13de eeuw kreeg Dordrecht een
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vleeshal met schepenkamer en gevangenis (1284-'85) en werd er een stadsgracht
gegraven (Spuihaven, Kromhout en Riedijkshaven). In het gebied tussen deze gracht
en de Voorstraat - de ‘landzijde’ genoemd - ontstonden dwarsstraten en stegen. Ook
diverse kloosters vielen binnen de ruime 13de-eeuwse omgrachting. In het buitendijkse
gebied ten noordwesten van de Wijnstraat-Groenmarkt-Grotekerksbuurt - de
‘poortzijde’ - lagen de tufstenen parochiekerk (gesticht 12de eeuw) en de toltoren.
De bebouwing stond hier aanvankelijk op terpen. Door inklinking van de grond moest
het maaiveld in dit gebied in de loop van de tijd tot zeven meter worden opgehoogd.
Dordrecht werd in 1283 weer eigendom van de Hollandse graaf. Na de moord op
Floris V in 1296 volgden enige onrustige jaren, onder andere ook door een Vlaamse
bezetting in 1303-'04. De economische positie werd versterkt door het stapelrecht
uit 1299 voor onder andere wijn, graan en hout. Daarnaast bezat de stad het regionale
stapelrecht voor het Hollandse territorium ten zuiden van de Maas en de Hollandse
IJssel, waardoor Dordrecht het marktcentrum van Zuid-Holland werd. In de 14de
eeuw was ook de export van zout en Dordts laken van belang. De oorspronkelijk tot
de heerlijkheid Merwede behorende bewoningskern rond de Nieuwkerk (noordoosten)
werd in 1307 binnen de stadsgrenzen getrokken. Noordwestwaarts naar de rivierzijde
vonden aanplempingen plaats en kreeg de stad nieuwe bebouwing en havens, zoals
de Nieuwe Haven (1408-'10). De 15de eeuw bracht tegenslagen, waaronder het beleg
door Jan van Brabant (1418), de St.-Elisabethsvloed (1421) - waardoor Dordrecht
een eiland werd - en een stadsbrand (1457).
Dordrecht verloor in de loop van de 16de eeuw zijn positie als belangrijkste
Hollandse handelsstad aan Amsterdam en Rotterdam, maar bleef welvarend. Als
oudste Hollandse stad behield het in de Staten van Holland zijn plaats als eerst
stemmende stad. In 1572 koos Dordrecht de zijde van Willem van Oranje. In 1618-'19
vond in Dordrecht de belangrijke Nationale Synode plaats, waar onder meer tot een
bijbelvertaling (Statenbijbel) besloten werd. Na de opheffing van de kloosters werden
aan de landzijde de Korte Breestraat en de Hofstraat aangelegd. In 1574 kwam in
het zuidwesten de oude invalsweg buiten de Vuylpoort, de Prinsenstraat, binnen de
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stadswal en ontstond aan het eind van de Voorstraathaven de Bomhaven. Ten
noordwesten van de Nieuwe Haven verwezenlijkte men na 1585 een nieuwe
uitbreiding met de Binnen en de Buiten Walevest en de Hoge Nieuwstraat. Aan
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(Herv.) Grote of O.L.-Vrouwekerk (zie p. 141)
Nieuwe of St.-Nicolaaskerk (p. 143)
(Herv.) Augustijnenkerk (p. 143)
Evang. Luth. kerk (p. 143)
Waalse kerk (p. 143)
R.K. St.-Bonifaciuskerk (p. 143)
Oud-Kath. kerk St. Maria Maior (p. 144)
(Geref.) Wilhelminakerk (p. 144)
Remonstr. kerk (p. 144)
R.K. kerk St.-Antonius van Padua (p. 144)
Chr. Geref. kerk (p. 144)
Dolhuis (p. 144)
Hospitaal (p. 144)
Krankzinnigengesticht (p. 144)
Ziekenhuis-kliniek (p. 145)
Rondeel Engelborch (p. 145)
Groothoofdspoort (p. 145)
Catharijnepoort (p. 145)
Het Hof (p. 145)
Stadhuis (p. 146)
Munt van Holland (p. 147)
Arsenaal (p. 147)
Pontonnierskazerne (p. 147)
Arrondissementsrechtbank (p. 147)
Korenbeurs (p. 147)
Boterbeurs (p. 147)
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Vishal (p. 148)
Postkantoor annex politiebureau (p. 148)
Gebouw van gemeentewerken (p. 148)
schouwburg Kunstmin (p. 148)
Gemeentearchief (p. 148)
Hoogere Burger School (p. 148)
Johan de Wittgymnasium (p. 148)
Openbare Lagere Burgerschool (p. 148)
Internaat voor schipperskinderen (p. 148)
R.K. Parochiale Jongensschool (p. 148)
Statenschool (p. 148)
openbare lagere school Museumstraat 67 (p. 148)
openbare lagere school Oranje Vrijstraatplein 2 (p. 149)
School Nr. 12 (p. 149)
Museum Mr Simon van Gijn (p. 152)
Arend Maartenshof (p. 156)
Hof van Slingelandt (p. 156)
Regentenhofje (p. 156)
Wilhelminastichting (p. 156)
buitenplaats Weizigt (p. 157)
buitenplaats De Rozenhof (p. 157)
Teekengenootschap Pictura (p. 158)
sociëteit De Harmonie (p. 158)
sociëteit Amicitia (p. 158)
gebouw Patrimonium (p. 158)
gebouw Nederlandse Aannemers Bond (p. 158)
Verenigingsgebouw C.J.M.V. (p. 158)
Hotel Bellevue (p. 159)
Café De Beurs (p. 159)
hotel Groenmarkt 68-70 (p. 159)
expeditiekantoor drankenhandel H.F. Onderwater (p. 159)
brandverzekeringsmaatschappij De Holland (p. 159)
Twentsche Bank (p. 159)
Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (p. 160)
verzekeringsmaatschappij Holland van 1859 (p. 160)
Tomadohuis (p. 160)
bierbrouwerij De Sleutel (p. 161)
glas- en spiegelfabriek P. Dolk & Zn. (p. 161)
distilleerderij H.C. Wyers (p. 161)
sigarenfabriek Van Kammen (p. 161)
rederij T. Muller B.V. (p. 161)
Machinefabriek en Ketelmakerij L. Straatman (p. 161)
Stoom- en oliefabriek J.H. Lebret (p. 161)
kantine van de N.V. Biscuitfabriek Victoria (p. 162)
windmolen Kijck over den Dijck (p. 162)
Station (p. 163)
Veerhuis (p. 163)
Bioscoop-theater (p. 163)
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de noordoostkant volgde de aanleg van de Wolwevershaven (1609), buiten de Gelderse
Kade kwam het Maartensgat (1647) tot stand en aan de zuidwestzijde de Kalkhaven
(1655), die tevens als zeehaven ging dienen. Omdat handel en markt langs de havens
plaatsvonden, had Dordrecht eerst geen pleinen. Het Grotekerksplein is pas ontstaan
na het in onbruik raken van het kerkhof bij de Grote Kerk (1704) en het Beursplein
(nu Ary Schefferplein) kwam in 1659 tot stand, toen een gedeelte van de Wijnhaven
werd overkluisd. Begin 17de eeuw werd het in de 15de eeuw verloren land rond
Dordrecht teruggewonnen door inpoldering van Het Oude Land van Dubbeldam
(1601-'03), de Noordpolder (1616; na aankoop van de heerlijkheid Merwede in 1604)
en de Zuidpolder (1617).
Met het opheffen van het stapelrecht in 1795 viel een belangrijke economische
pijler weg. Begin 19de eeuw veranderde Dordrecht geleidelijk van een haven- en
handelsstad in een streekcentrum. De zeehandel verplaatste zich naar Rotterdam,
maar de binnenscheepvaart bleef nog lang voor Dordrecht van belang. Vooral aan
de landzijde had de economische neergang grote gevolgen. Binnengrachten werden
gedempt en in 1833 begon men met de sloop van de stadsmuur, waarbij de stadsgracht
werd veranderd in een haven. Pas na 1850 ontstond er enige bebouwing tussen de
Spuihaven en de in 1872 aangelegde spoorlijn Rotterdam-Antwerpen. Hier
ontwikkelde zich een 19de-eeuwse uitbreidingsschil, die ook aan de oostzijde van
de stad doorloopt. Vanaf 1900 vestigde zich in Dordrecht veel hout- en
metaalnijverheid (Lips, E.M.F., Tomado). Tussen 1900 en circa 1930 verwezenlijkte
men een tweede bebouwingsring met vooral arbeiders- en middenstandswijken
(Transvaalbuurt, Oranjebuurt, Indische buurt en het Noorderkwartier op de Staart).
Aan de zuidzijde van het station verrezen volgens een uitbreidingsplan van J.E. van
der Pek (1917) de wijken Krispijn, Bloemenbuurt (ontwerp B. van Bilderbeek) en
Land van Valk (voltooid 1940). Naar planwijzigingen van de directeur van Bouwen Woningtoezicht Chr.G. van Buuren kwam de volkswoningbouw aan de
Krommedijk e.o. tot stand (1925-'30). Dordrecht kreeg een economische impuls door
de aanleg van een zeehaven bij het Malle Gat, later Wilhelminahaven genoemd
(1912-'16; 1927-'30). Na de Tweede Wereldoorlog volgde nog een derde
uitbreidingsschil (Vogelbuurt, Wielwijk, Crabbehof, Sterrenburg, Stadspolders) en
werd het industriegebied langs de Dordtse Kil versterkt. De verpauperde delen van
het centrum zijn vanaf 1960 gesaneerd en de verder goed behouden binnenstad is
een beschermd gezicht.
De (Herv.) Grote of O.L.-Vrouwekerk (Grotekerksplein 8) [1] is een forse
driebeukige basilicale kruiskerk met kapellen langs schip en koor (zuidzijde), een
kooromgang met vijf straalkapellen, een Mariakoor (noordzijde) en een westtoren.
Van de koorsluiting van een tufstenen voorganger zijn restanten 12de-eeuws
muurwerk aangetroffen in het huidige koor. Bij deze eerste parochiekerk werd een
Mariakoor (gewijd 1285) opgetrokken, mogelijk kleiner van omvang dan het huidige.
Vanaf de 14de eeuw werd de kerk in fasen herbouwd en uitgebreid. Na de verheffing
tot kapittelkerk in 1366 begon men met de bouw van een groter koor en de
vernieuwing van het Mariakoor, dat siermotieven in gesinterde baksteen kreeg. Begin
15de werd er gewerkt aan transept en schip.
De kerk liep grote schade op bij de stadsbrand van 1457. Zoals ook blijkt uit de
fasering van de kapconstructies heeft men eerst het hoofdkoor en het Mariakoor
hersteld en geruime tijd later het transept, waarna de rest van het schip volgde. Het
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Mariakoor werd versmald ten gunste van het driebeukige koor en opnieuw gewijd
(1462). Van het schip konden slechts de kapellen - met het beeldhouwwerk van
zwikken en sluitstenen - en de bundelpijlers in de zijbeuken (circa 1400) worden
gehandhaafd en van het transept het muurwerk en de zwaar aangetaste pijlers.
Bouwmeester Evert Spoorwater, die vanaf 1439 bij de kerk was betrokken, leidde
de herbouw in Brabants-gotische stijl, waarbij de hoofdzuilen van het schip en het
hele systeem in het koor werden vernieuwd door kolommen en colonnetten met
koolbladkapitelen. Boven de scheibogen werd een vensterbanktriforium aangebracht.
Omstreeks 1500 moet het herstel van de meeste ruimten zijn voltooid met het
aanbrengen van kruisribgewelven (in kooromgang jaartal ‘1502’). De stergewelven
in het Mariakoor zijn 16de-eeuws. De hoge middenbeuk werd gestut met luchtbogen;
die bij het met Gobertangesteen beklede koor kregen een versiering met hogels en
pinakels. Van een geplande maar niet uitgevoerde uitbreiding van het schip zijn
funderingsresten aangetroffen aan weerszijden van de huidige laat-18de-eeuwse
hekpijlers aan de Geldersekade. Uit de 15de eeuw dateren verder de voorm. sacristie
(later kerkenraadskamer) aan de noordzijde van het schip en het voorm. H. Geesthuisje
(later kerkmeesterskantoor) aan de oostzijde van het zuidtransept. Uit 1771 dateren
het vuurhuis (zuidzijde toren) en het noordportaal (gerenoveerd 1936).
Bij de tussen 1903 en 1938 in fasen uitgevoerde
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kerkrestauratie onder leiding van J.Th.J. Cuypers, H.W. Veth en B. van Bilderbeek
heeft men onder meer de in de 17de eeuw verwijderde en later deels herstelde
luchtbogen gecompleteerd. Verder kregen de vensters toen weer natuurstenen
traceringen, werd het natuurstenen beeldhouwwerk aan de

Dordrecht, (Herv.) Grote of O.L.-Vrouwekerk, interieur, koorbanken (1993)

koorzijde gereconstrueerd in rijke gotische stijl en herbouwde men de daken van de
straal- en de schipkapellen in hun oorspronkelijke vorm. De kerk is in 1984-'87 nog
conserverend hersteld. Het interieur wordt - als enige in Holland - in zijn geheel
overdekt door stenen gewelven. Schip, transept en koor hebben kruisribgewelven,
het Mariakoor heeft stergewelven. Er zijn nog enkele 15de- en vroeg-16de-eeuwse
muurschilderingen behouden in de kooromgang (‘Sunte Gheleijen’ en Christus als
Man van Smarten) en de Andrieskapel (visserfiguur). In het noordtransept bevindt
zich een maniëristische cartouche (1579), aangebracht in opdracht van het
muntersgilde. De houten rozetten onder de sluitstenen in de gewelven van het koor
en Mariakoor zijn laat-gotisch, de 15de-eeuwse gewelfschilderingen met bloemen
rankenmotieven zijn sterk gerestaureerd. Het schip heeft een gewelfschildering met
een patroon in art déco-stijl van J. Por (1930).
De kerk bevat bijzondere vroeg-renaissancistische houten koorbanken, gesneden
in 1538-'41 door Jan Terwen en voorzien van misericordes met de verbeelding van
onder meer spreekwoorden. De doorlopende reliëfs op de achterwanden tonen aan
de noordzijde twee wereldlijke triomftochten; een Romeinse van Gaius Mucius
Scaevola en de ‘Blijde Incomste’ van Karel V, aan de zuidzijde twee religieuze
triomftochten; de triomf van Christus en een Sacramentsprocessie. De banken zijn
later verlengd in veel soberder vormen. Het koperen koorhek met marmeren pijlers
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in vroege Lodewijk XV-stijl (1743) is naar ontwerp van Michiel van Kalraet
vervaardigd door Adriaen Crans (geelgieter) en Jan Oosterhout (beeldhouwer). Veel
kapellen zijn afgesloten met monumentale hekken (16de-18de eeuw). De preekstoel
in rococo-stijl met witmarmeren kuip werd in 1753-'56 naar ontwerp van Jan van
der Linden vervaardigd door Asmus Frauen; de koperen leuning is van Pieter Rokkers,
het mahoniehouten klankbord van Gerrit van de Waal (snijwerk). Van der Linden
en Van de Waal leverden ook het doophek en de regeringsbank. De overige
herenbanken zijn van elders afkomstig. Van het orgel is de kast gemaakt door Nicolaas
van Hagen (1671-'75), de gesneden wapens zijn van Abraham en Johannes van
Kalraet. De ornamentiek en de orgelgalerij heeft men gewijzigd in Lodewijk XV-stijl
(in 1762) en het instrument is vernieuwd door Kam & Van der Meulen (1859).
De kerkvloer bevat veel rijk bewerkte
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natuurstenen grafzerken (16de-19de eeuw). Afkomstig uit de Herv. kerk van
Boven-Hardinxveld is het grafmonument van Pompeius de Roovere († 1723). Verder
zijn er een grafmonument voor John Western (gesneuveld bij Willemstad in 1793)
en een door A. Singels naar ontwerp van G.N. Itz vervaardigd monument voor de
zeeschilder J.C. Schotel († 1838). Het Mariakoor, het hoofdkoor en drie koorkapellen
hebben gebrandschilderde ramen uit 1903-'15, naar ontwerpen van onder meer H.
Veldhuis (Jeruzalemskapel, Meerdervoortkapel) en P.J.H. Cuypers (St.-Pancraskapel)
en in het zuidtransept bevindt zich een raam van J.D. Dijkstra (1954).
De forse bakstenen toren heeft drie geledingen met haakse steunberen en
siermotieven met gesinterde bakstenen. De bouw begon vermoedelijk in 1339. De
verhoging van de toren met een klokkenverdieping was nog niet gereed toen in 1457
de stadsbrand uitbrak; een aanzet van de geplande natuurstenen lantaarn bleef
behouden. Vermoedelijk vanwege de ernstige verzakking bleef de toren onvoltooid.
De toevoeging van vier wijzerplaten in 1624-'26 verschaften de toren het huidige
markante uiterlijk. Bij de torenrestauratie in 1953-'71 zijn de vrijstaande traceringen
in de gevelnissen weer aangebracht. In de toren hangen een 15de-eeuwse klok, een
door Joannes Ouderogge gegoten klok (1681) en een carillon (1966). Verder is in
de toren nog een fragment van een vroeg-16de-eeuwse muurschildering (St.
Christoforus) aanwezig.
De voorm. Nieuwe of St.-Nicolaaskerk (Nieuwkerksplein 1) [2] is een tweebeukige
hallenkerk met twee vijfzijdig gesloten koren. Deze op de eerste burchtheuvel van
de heren van Merwede ontstane kerk (eerste vermelding 1285) werd rond 1500
vergroot. Na een brand in 1568 kon de oostpartij worden gehandhaafd en werd de
rest herbouwd in laat-gotische stijl en voorzien van spekbanden. Aan de westzijde
zijn de twee beuken driezijdig gesloten, met daartussen een 16de-eeuws portaal en
de bakstenen onderbouw van de in 1834 naar plannen van G.N. Itz toegevoegde
neoclassicistische toren met houten lantaarn. Hierin hangt een door Jan Tolhuis
gegoten klok (1555). Het in 1985 gerestaureerde en tot winkel en appartementen
verbouwde kerkgebouw bevat houten tongewelven op muurstijlen en consoles en
middenzuilen met koolbladkapitelen (mogelijk afkomstig van de gestaakte vergroting
van het schip van de Grote Kerk).
De (Herv.) Augustijnenkerk (Voorstraat 216) [3] is een laat-gotische tweebeukige
kloosterkerk met driezijdig gesloten koor, gebouwd in 1440-'50 bij het
augustijnenklooster (zie Het Hof) ter vervanging van een voorganger uit 1293. Na
een brand in 1510 zijn de kappen vernieuwd. In de dakruiter hangt een klok van
Pieter Hemony (1673). De voorgevel werd in 1773-'76 vernieuwd in Lodewijk
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XVI-stijl. Aan de zuidzijde bevinden zich enkele kapellen en een sacristie (alle 15de
eeuw) en aan de noordzijde de kerkenraadskamer (vernieuwd 1834). Het interieur
van deze in 1994-'96 gerestaureerde kerk wordt gedekt door houten tongewelven en
is voorzien van middenzuilen met koolbladkapitelen. Tot de inventaris behoren een
17de-eeuwse preekstoel (voet 1576, klankbord 1596), een 17de-eeuwse koperen
lezenaar, een grafmonument voor Willem van Beveren († 1631) en een 18de-eeuws
epitaaf ter ere van Meyndert van Segwaard († 1700). Op een orgelgalerij uit 1776
staat een door M. Maarschalkerweerd gebouwd orgel (1899).
De voorm. kosterswoning (Voorstraat 214) boven het poortje en doorgang naar
het Hof stamt uit de 16de-eeuw en heeft in 1858 een nieuwe gevel gekregen naar
ontwerp van G.N. Itz. Aan de noordzijde van de kerk staat een baarhuisje met
kosterswoning erboven (Hof 16; vernieuwd 1873). Ter plaatse van de resterende drie
traveeën van de oude kloostergang (gesloopt 1912) werd een kerkkantoor (Hof 15)
in neorenaissance-stijl gebouwd naar ontwerp van A. Ek.
De Evang. Luth. kerk (Vriesestraat 22) [4] is een eenvoudig laat-gotische zaalkerk
met driezijdig gesloten koor, die eerst hoorde bij het Blindeliedengasthuis (gesloopt
1629). Toen de lutherse gemeente het gebouw in 1689 in gebruik nam, kreeg het een
klokgevel met segmentvormig fronton. Die gevel werd in 1856 gemoderniseerd en
gepleisterd. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met alleen in het
koor nog sleutelstukken onder de trekbalken. Jan van Galen vervaardigde de preekstoel
en de orgelkast als één geheel in Lodewijk XVI-stijl (1777-'81); Andries Wolfferts
bouwde het orgel (gereed 1781).
De voorm. Waalse kerk (Voorstraat 296) [5] begon als kapel van het
Sacramentsgasthuis en werd in 1635 eigendom van de Waalse gemeente. Het al in
1608 verkleinde zaalgebouw werd in 1832 vrijwel geheel afgebroken en in 1840
naar plannen van G.N. Itz herbouwd. De oorspronkelijk geheel gepleisterde
vroeg-neogotische voorgevel wordt bekroond door een zeshoekig klokkentorentje
(circa 1700), afkomstig van de in hetzelfde jaar gesloopte Engelse kerk aan de
Wijnstraat. Het interieur van het nu als winkel dienende gebouw heeft nog een galerij
op gietijzeren ionische zuilen en een koofplafond met stucwerk.
De voorm. R.K. St.-Bonifaciuskerk (Wijnstraat 117) [6] is een driebeukige
neoclassicistische hallenkerk, gebouwd in 1823-'26 naar ontwerp van stadsarchitect
P. Plukhooy. De ingezwenkte voorgevel wordt bekroond door een driehoekig fronton
en een houten klokkentoren met koepeldak en obelisk. Inwendig worden de drie
beuken gedekt door houten tongewelven die rusten op hoofdgestellen en
composietzuilen. De in 1974 gesloten kerk werd in 1980-'81
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als jeugdsociëteit ingericht en in 1985 na een brand hersteld.
Het bijbehorende voorm. klooster (Schrijverstraat 29) is een sober neoclassicistisch
gebouw uit 1879 met afgeronde hoek en een licht risalerend middengedeelte met
fronton.
De Oud Kath. kerk St. Maria Maior (Voorstraat 120) [7] is een door G.N. Itz
ontworpen neoclassicistische zaalkerk uit 1842 (stichtingssteen) met koorapsis en
ter linkerzijde een van de straat terugliggende aanbouw met de entree. De gepleisterde
voorgevel van de aanbouw is voorzien van rustica hoekpilasters, een fronton met
stucreliëf (Lam Gods) en acroteriën. Tot de kerkinventaris behoren een communiebank
(tweede kwart 18de eeuw), een preekstoel (midden 18de eeuw), een altaar met
tabernakel (circa 1800) en een door Kam & Van der Meulen gebouwd orgel (1844).
De pastorie (Voorstraat 118) heeft een naar plannen van G.N. Itz in 1843 vernieuwde
en verhoogde lijstgevel.
De (Geref.) Wilhelminakerk (Blekersdijk 39-41) [8] is een koepelkerk met
neoromaanse en neogotische elementen, gebouwd in 1898-'99 naar ontwerp van Tj.
Kuipers. Het front heeft een risalerende en hoger opgetrokken middenpartij met
roosvenster en wordt geflankeerd door een lage achtzijdige toren (1952 herbouwd)
en een rijzige klokkentoren. Het bevat een orgelfront uit circa 1710; de
gebrandschilderde ramen zijn uit 1949.
De Remonstr. kerk (C. de Wittstraat 28) [9], een zaalkerk met geveltoren en
portaal, kwam in 1900-'01 tot stand naar een ontwerp met rationalistische en
neoromaanse elementen van H.A. Reus. Inwendig is de door een ellipsvormig, houten
tongewelf overspannen ruimte rijk ingericht in jugendstil-vormen en voorzien van
wandbeschilderingen met ornamenten en bloemmotieven. Het orgel (1900) werd
gemaakt door M. Maarschalkerweerd. Op de achterwand is een sjabloonschildering
aangebracht (1911). De glas-in-loodramen zijn van D. Boode en W. Bogtman.
De R.K. kerk St.-Antonius van Padua (Burg. De Raadtsingel 45) [10] is een
neogotische kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, gebouwd in

Dordrecht, Chr. Geref. kerk

1920-'21 naar ontwerp van N. Molenaar (1916). Wegens geldgebrek konden de toren
en een groot deel van het schip niet worden verwezenlijkt. Na een brand in 1945
heeft men het dak verlaagd en een nieuwe dakruiter geplaatst. De gebrandschilderde
ramen zijn van F.H. Geuer (1921). De gelijktijdig gebouwde pastorie (Burg. De
Raadtsingel 45) is een tweebeukig pand met tuitgevels in rationalistische vormen.
De Chr. Geref. kerk (Dubbeldamseweg-Noord 1) [11], gebouwd in 1921 in
rationalistische stijl naar ontwerp van B. van Bilderbeek en H.A. Reus, is een forse
kruiskerk met een terzijde geplaatste markante toren en een open portaal. Lagere
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torens staan bij de viering, die is voorzien van een koepeldak met lantaarn. Het
interieur wordt gedekt door een ziende kapconstructie op natuurstenen kraagstenen
en heeft een rijke inrichting met galerijen, het oorspronkelijke meubilair en
gebrandschilderde ramen van W. Korteweg. De kerk is in 2001 gerestaureerd.
Overige kerken. Voorbeelden van eenvoudige zaalkerken zijn de gepleisterde
(Geref.) Calvijnkerk (Kromhout 149; circa 1865) met zowel spitsboog- als
rondboogvensters en de voorm. R.K. St.-Jacobskapel (St.-Jacobsplein 60; 1913),
gebouwd als kapel van het R.K. ziekenhuis (gesloopt). Uit 1885 dateert de voorm.
Kerk van de Nazarenen (Museumstraat 65), waarvan de tuitgevel is voorzien van
gepleisterde dakranden en hoeklisenen. Een kruiskerk in traditionalistische stijl is
de (Geref.) Julianakerk (Krispijnseweg 2-8; 1926) en in dezelfde stijl uitgevoerd is
de voorm. (Herv.) Johanneskerk (Bosboom Toussaintstraat 67; 1928), een zaalkerk
met gebrandschilderde ramen van T. Berg. De nu door de Baptistengemeente gebruikte
(Vrije Evang.) Kruiskerk (Vrieseweg 64-66) werd in 1936 gebouwd als een zaalkerk
in robuuste traditionalistische stijl naar ontwerp van G. Gerritse. Opgetrokken in
functionalistische stijl met kubusvormige volumes is de Nieuw Apostolische kerk
(Dubbeldamseweg 19-21) uit 1939, ontworpen door C.M. Bakker. Interessante
naoorlogse kerkgebouwen zijn de kleine (Geref.) Petruskapel (Plein 1940-'45; 1949,
J. de Gruiter), de traditionalistische (Herv.) Pauluskerk (Nassauweg ong.; 1954, J.
Roodenburgh), voorzien van een vrijstaande hoge toren met lantaarn, en de in
functionalistische vormen uitgevoerde achtzijdige voorm. (Geref.) Stephanuskerk
(Talmaweg 121; 1961, C.G. Geenen en L.R.T. Oskam) met hoge bordestrap en een
ranke toren. De (Chr. Geref.) Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4) werd in 1965
gevestigd in de in 1908 grondig verbouwde schuur van de boerderij van de
buitenplaats Zuidhoven (verwoest 1940).
Het voorm. Dolhuis (Dolhuisstraat 57) [12], een fors pand met overhoekse
steunberen, maakte oorspronkelijk deel uit van het cellebroedersklooster (1463). Bij
de ingebruikneming als dolhuis (krankzinnigengesticht) in 1671 heeft men de
topgevels verhoogd en voorzien van voluten en een segmentvormig fronton. In de
19de eeuw volgde een verbouwing tot pakhuis.
Het voorm. hospitaal (Vriesestraat 115) [13] is dwarspand met een lijstgevel uit
1726. Van 1574 tot 1762 was hier het ‘Leprooshuis’ voor melaatsen, armen,
gevangenen en krankzinnigen gevestigd. Vervolgens diende het als
marechausseekazerne, militair hospitaal en afdeling van het stadsarchief. Nu is er
het gemeentelijke Informatie Centrum-Binnenstad gevestigd.
Het voorm. krankzinnigenge-
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sticht (Museumstraat 40) [14], nu in gebruik als Dordts Museum, bestaat uit een
entreegebouw (tuinvleugel), een vleugel aan de Vest en een verbindende dwarsvleugel.
De bebouwing van het hier - vermoedelijk in 1326 - gestichte agnietenklooster werd
in 1573 verbouwd tot ‘Heilige Geest- en Pesthuis ter Grote Kerke’ en in 1762 tot
‘Krankzinnigen- of Beterhuis’. In 1852 volgde een ingrijpende verbouwing in
neoclassicistische stijl naar plannen van G.N. Itz en in 1902-'04 de inrichting tot
museum met een entree in de tuinvleugel.
De voorm. ziekenhuis-kliniek (Suikerstraat ong.) [15] kwam rond 1935 tot stand
als onderdeel van het nu verdwenen diaconessenziekenhuis aan de Prinsenstraat (in
gebruik tot 1970). Het zakelijk-expressionistische pand met stalen raampartijen heeft
een markante achtzijdige trap- en klokkentoren.
Verdedigingswerken. Van de middeleeuwse ommuring resteert een muurtoren
uit 1419, die deel uitmaakte van het Rondeel Engelborch (Engelenburgerbrug 1)
[16]. De wachttoren verloor in 1647 zijn functie met de aanleg van het Maartensgat.
Bij de daaropvolgende verbouwing tot woonhuis heeft men delen van de oude
kapconstructie (circa 1580) gehandhaafd. Verder zijn met natuursteen beklede
muurresten en enkele kraagstenen van de weergang behouden. Het in 1981
gerestaureerde gebouw heeft een tentdak en een houten torentje. Een middeleeuwse
kern heeft ook de rond 1450 gebouwde Groothoofdspoort (Boomstraat 39) [17], die
in 1618 werd verbouwd tot een maniëristisch poortgebouw. In 1692 werden het dak
en de toenmalige toren vervangen door een plat dak en een zware achtzijdige toren
met koepeldak en lantaarn. Daarin hangt een door Henricus Meurs gegoten klok
(1615). De brede gevel aan de stadszijde is links onversierd gebleven, met
uitzondering van het afsluitende middeleeuwse boogfries. De overige drie traveeën
hebben een onderbouw met een hardstenen poort en gebosseerde toscaanse pilasters
en een door dubbele toscaanse en ionische pilasters gelede bovenbouw. Boven de
doorgang bevindt zich een aedicula met het stadswapen tussen griffioenen, bekroond
door voluten en een buste in een medaillon. Aan
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de rivierzijde bevindt zich een natuurstenen cartouche bekroond door een gebroken
fronton, met leeuwen en een buste. Binnen de lijst is een medaillon met de Dordtse
stedenmaagd zichtbaar, omgeven door een rand met kleine stadswapens. De Luikse
beeldhouwer Gillis Huppe is verantwoordelijk voor het rijke beeldhouwwerk. Een
door lagere muren met de hoofdpoort verbonden voorpoort bestaat uit forse
17de-eeuwse natuurstenen pijlers, die door een 18de-eeuwse sierboog in Lodewijk
XV-vormen met elkaar zijn verbonden. Het in 1969-'75 gerestaureerde poortgebouw
heeft inwendig een gotische schouw en de houtconstructie met korbelen,
sleutelstukken en figurale consoles behouden. Naar plannen van stadsfabriek Maerten
Gillisz van der Pijpen kwam in 1652 de Catharijnepoort (bij Hooikade 1) [18] tot
stand. Deze kleine poort met schilddak is aan de landzijde uitgevoerd in baksteen en
aan de rivierzijde in zandsteen met gebosseerde toscaanse pilasters.
Het Hof (Hof 5-14) [19]. Dit complex, in 1283 gesticht als augustijnenklooster,
werd in 1572 eigendom van de stad. In 1585-'87 volgde de verbouwing van het
klooster tot Prinsenhof, zeer waarschijnlijk onder leiding van de stadsfabriek Adriaan
Janszoon van Duynen. Verder onderging het Hof in 1835-'37 een verbouwing naar
plannen van stadsarchitect G.N. Itz. Het complex is deels gerestaureerd in 1969-'72
(Hof 9-13). Van de vroegere, vierkant aangelegde, kloostergang resteert aan de
westzijde van de binnenhof een buitenmuur met
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dichtgezette spitsboognissen (reconstructie 1873). Aan de noordoostzijde staat het
oudst overgebleven kloostergebouw, Hof 10-11. Dit na een brand in 1510 rond 1515
heropgetrokken gebouw met trapgevels heeft een hoog zadeldak op een kapconstructie
met jukken (circa 1515) en een met vier tongewelven gedekte kelder. In de vroegere
refter op de begane grond vond in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering van de
Hollandse steden plaats en in 1578 de Nationale Synode. Deze Statenzaal wordt
gedekt door een samengestelde balklaag met houten peerkraalconsoles op natuurstenen
consoles. De verdieping - waar vroeger de slaapzaal en de ‘priorkamer’ waren - heeft
een samengestelde balklaag met rankenschilderingen en korbeelstellen met
peerkraalsleutelstukken. Verder bevinden zich hier een van elders afkomstige
14de-eeuwse schouw en, in een nis, resten van een muurschildering met wapen (circa
1530). Tot de inventaris behoren een schutterstuk (1675) en portretten van de familie
van Slingelandt (18de eeuw, 1802). De Statenzaal kreeg in 1585-'87 aan de voorzijde
een maniëristische aanbouw met een door pilasters gelede gevel boven een galerij
met toscaanse zuilen (1756 dichtgemetseld, reconstructie 1972). Uit dezelfde tijd
stamt de smalle topgevel met rolwerk van de ernaast geplaatste traptoren. Daarop is
een wapensteen zichtbaar van de heelhaakschutters, die het pand sinds 1575 en tot
1834 als doelen in gebruik hadden. Het hoofdgebouw werd in 1835-'37 ingericht als
eerste gemeentelijke school, de zogeheten ‘centenschool’. Op de verdieping was het
‘teekengenootschap Pictura’ gevestigd (1829-1900).
Ook de overige bouwdelen ondergingen de nodige veranderingen. De panden Hof
5-8 werden in 1782 herbouwd na verkoop aan de diaconie van de hervormde kerk.
Toen heeft men ook de bijbehorende poortgebouwen gesloopt. De kruisvensters van
de verdieping (vroegere graanopslag) zijn nog origineel. Inwendig zijn een overwelfde
kelder en een vergaderzaal (Hof 7) behouden. Bij Hof 9 - de voorm. ‘cleyne zael’ is een kapconstructie uit circa 1600 bewaard gebleven. Het in opzet 18de-eeuwse
pand Hof 12 - de ‘groote keucken’ - bevatte tevens de voorzaal van de Statenzaal.
Het thans als Waalse kerk dienende pand Hof 13 werd in 1837 herbouwd als
onderwijzerswoning (achtergevel vernieuwd 1906). Hof 14 werd in 1640 herbouwd,
in 1777-'82 ingrijpend vernieuwd naar plannen van stadsfabriek Servaas Smak, en
in 1912 met een travee versmald. Het Hof is bereikbaar via natuurstenen poorten
aan de Voorstraat (bij nr. 214; 1575) en de Steegoversloot (1572). Aan de Hofstraat
is de brede toegang voorzien van gemetselde hekpalen bekroond met natuurstenen
pijnappels (1777).
Het stadhuis (Stadhuisplein 1) [20] is een met bogen over de Voorstraathaven
opgetrokken gebouw met neoclassicistische gevels en een middeleeuwse kern. Een
hier in 1383-'88 gebouwde lakenhal annex beurs werd herbouwd na de stadsbrand
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van 1457. In 1544 nam men de ‘halle’ als stadhuis in gebruik. Nadat in 1830 twee
naastgelegen panden aan de Groenmarkt waren toegevoegd, verrees in 1841-'45 naar
ontwerp van stadsarchitect G.N. Itz de huidige wit gepleisterde neoclassicistische
voorgevel met ionische zuilen, attiekverdieping, portico met fronton en een
klokkentoren met uurwerk. In de toren hangen een door Pieter van Dormen en Willem
Sloterdiic gegoten klok (1449) en een klok van George Waghevens (1514). De
leeuwen aan weerszijden van de toegangstrap zijn gegoten door ijzergieterij L.J.
Enthoven & Co. (1841). De ongepleisterde neoclassicistische gevel aan de Groenmarkt
dateert uit 1842. De aanbouw aan de Voorstraatzijde - in het verleden weeskamer
en cipiersverblijf - werd in 1908 vernieuwd. Bij de restauratie van het stadhuis in
1981-'85 kreeg de noordoostgevel boven de haven het middeleeuwse aanzien terug
met een natuurstenen gevelbekleding en kruisvensters onder blindnissen met
traceringen. De overkluizing boven het water stamt nog uit de 14de eeuw.
Inwendig getuigen veel elementen van de middeleeuwse oorsprong, met name de
kelder met kruisribgewelven en gebeeldhouwde sluitstenen (1388) en de
houtconstructies in de rest van het gebouw (1457), bestaande uit balklagen met
korbelen en peerkraal-sleutelstukken en een kapconstructie met jukken. Interessante
ruimten op de bel-etage zijn de grote ‘Zael’ met kaarsnissen in het

Dordrecht, Stadhuis (1985)
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Dordrecht, Arsenaal

14de-eeuwse muurwerk, de Schepenkamer (nu trouwzaal) met wandschilderingen
van R. Kennedy (1914, 1921, 1926) en de zogeheten ‘kapel’, een overwelfde ruimte
die vroeger werd gebruikt door de thesaurier. Op de zolder bevindt zich het oude
cachot (1650-1864). Op de tussenverdieping in het bijgebouw aan de Groenmarkt
(‘Jachtkamer’) zijn in 1985 van elders betimmeringen en een plafond in Lodewijk
XV-stijl aangebracht. Tot de stadhuisinventaris behoren een aantal interessante
schilderijen met de geschiedenis van de stad als thema, zoals de belegering van
Dordrecht in 1418 (17de eeuw), de brand van de St.-Nicolaaskerk in 1568 (Jan
Doudijn, 17de eeuw), de Synode van Dordrecht in 1618 (Pouwels Weyts, 1621) en
de beschieting van Dordrecht door de Fransen in 1813 (M. Schouman en J.C. Schotel,
1815).
De voorm. Munt van Holland (Munt 1) [21] is een tussen Voorstraat en
Doelenstraat gelegen complex, waar van 1367 tot 1806 munten werden geslagen. In
het muntmeestershuis is nu de Toonkunstmuziekschool gevestigd. Deze langgerekte
vleugel (18de eeuw) heeft in het uitgebouwde deel links een classicistisch zandstenen
poortje met dorische halfzuilen (1660). Aan de Voorstraat bevindt zich de essayeursen rentmeesterswoning (Voorstraat 186-188) met een later gepleisterde gevel uit
1555-'58. De doorgang naar het achterterrein is voorzien van een rijk
vroeg-renaissancistisch muntpoortje met corinthische pilasters. Aan de achterzijde
van het complex herbergt het poortgebouw (Doelenstraat 21) sinds 1827 de
vrijmetselaarsloge ‘La Flamboyante’ (gevelsteen).
Het voorm. arsenaal (Houttuinen 32) [22], gebouwd rond 1795 als tuighuis voor
de kanonniers, is een diep en breed pand met hijsluiken boven de getoogde poorten.
De voorm. Pontonnierskazerne (Buiten Walevest 15) [23], bestaande uit twee
evenwijdige vleugels en twee dwars geplaatste lagere zijvleugels, behoorde tot het
18de-eeuwse landsmagazijn en hospitaal dat in 1866 voor het Korps Pontonniers
werd ingericht. De gepleisterde achtergevel (Binnen Walevest 157-165) dateert uit
die tijd.
De voorm. arrondissementsrechtbank (Steegoversloot 36) [24] heeft een
neoclassicistische voorgevel met blokbepleistering uit 1826 en een balkon op houten
ionische zuilen. Het bekronend fronten bevat een door acanthusranken omgeven
uurwerk en op het hoge schilddak staat een dakruiter. Dit in
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Dordrecht, Korenbeurs

Dordrecht, Arrondissementsrechtbank

de kern 16de-eeuwse gebouw was onderdeel van de St.-Jorisdoelen. Het dwars
aangebouwde achterhuis heeft een trapgevel met sierankers en boogvullingen met
vlechtwerk.
De voorm. korenbeurs (Bomkade 11) [25] werd in 1834 gebouwd naar plannen
van G.N. Itz. als een streng neoclassicistisch eenlaagspand met een attieklijst en een
portiek met dorische zuilen. Het fronton is versierd met de staf van Hermes omgeven
door lofwerk.
De voorm. boterbeurs (Wijnstraat 158-160) [26] werd in 1841 naar ontwerp van
G.N. Itz gebouwd ter plaatse van de Wijnkoperskapel (toen Engelse kerk). Het
gebouw heeft een gepleisterde, rijk uitgevoerde neoclassicistische gevel met
zijrisalieten, pilasters en een zware kroonlijst. Op de attiek staat een door voluten
geflankeerde houten klokkenstoel met uurwerk en een door Jan Moer gegoten klok
(1551). Tot 1939 heeft het gebouw als boterbeurs dienst gedaan en
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Dordrecht, Schouwburg Kunstmin, interieur (1996)

in de bovenzalen was het Dordrechts Museum gevestigd (tot 1904) en later de
Openbare Leeszaal.
De vishal (Vismarkt) [27] is een open hal uit 1868, met gietijzeren kolommen en
een in traliewerk uitgevoerde gietijzeren spantconstructie onder het zadeldak. Naast
de hal staat een bakstenen visafslagershuisje.
Van het voorm. postkantoor annex politiebureau (Groenmarkt 203-205) [28]
uit 1860 resteert de neoclassicistische voorgevel met hardstenen pui en opschrift.
Het voorm. gebouw van gemeentewerken (St.-Jorisbrug 12-32) [29] werd rond
1870 gebouwd in eclectische stijl, vermoedelijk naar plannen van stadsarchitect J.A.
van der Kloes. De gevel heeft risalerende hoektraveeën met gepleisterde pilasters en
een attiek met fronton en acroteriën. Bij een verbouwing in 1983-'84 is het pand
opgedeeld in appartementen.
De schouwburg ‘Kunstmin’ (St.-Jorisweg 76) [30] kwam in 1889-'90 tot stand
in neorenaissance-stijl naar plannen van J. Verheul en verving een door het Dordtse
genootschap ‘Kunstmin’ opgericht theater. Bij een ingrijpende verbouwing in 1938-'40
naar plannen van S. van Ravesteyn (in samenwerking met A.J. Argelo) werden vooral
inwendig zwierige neobarokke vormen toegepast. Verder verrees een nieuwe entree
met foyer in functionalistische vormen. De beelden en stucornamenten zijn van J.
Uiterwaal en de muurschilderingen van A. Canta. Er volgden nog verbouwingen in
1975 en 1994 (nieuwe toneeltoren en filmzaal).
Het gemeentearchief (Stek 13) [31], gebouwd in 1915-'17 in rationalistische stijl,
heeft een risalerend hoekgedeelte met fronton en een met lisenen gelede voorgevel.
Scholen. Op het terrein van het vroegere clarissenklooster was vanaf 1572 de
Latijnse School gevestigd. Bij de verbouwing

Dordrecht, Gemeentearchief
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tot gymnasium in 1853 verrees aan de achterzijde een lokalengebouw. De voorm.
Hoogere Burger School (Nieuwstraat 60) [32] kwam hier in 1864-'65 tot stand bij
een ingrijpende verbouwing naar een ontwerp in eclectische stijl van G.N. Itz.
Uitgevoerd met jugendstil-elementen is het forse gebouw van het huidige Johan de
Wittgymnasium (Oranjepark 11) [33], voorheen ‘Merwestein College’, dat in 1908
werd gebouwd. Het huidige Stedelijk Dalton Lyceum (Reeweg-Oost 123), voorheen
de ‘Nieuwe Ambachtsschool’, kwam in 1919 tot stand naar een ontwerp met
expressionistische elementen van bureau Van Bilderbeek & Reus.
In Dordrecht staan verder veel interessante gebouwen voor lager onderwijs.
Laat-19de-eeuwse voorbeelden zijn de Openbare Lagere Burgerschool
(Mariënbornstraat 3a; 1874) [34], een L-vormig eenlaagspand in neoclassicistische
vormen, en het wit gepleisterde gebouw van het voorm. internaat voor
schipperskinderen (Albert Cuypsingel 300-306; circa 1880) [35]. De voorm. R.K.
Parochiale Jongensschool (Wijnstraat 119) [36], gesticht in 1879, kreeg rond 1910
haar huidige uiterlijk. Ontworpen in neorenaissancestijl is de forse Statenschool
(Hofstraat 50) [37], ook bekend als ‘Gemeenteschool 1-2’. Dit tweelaags
schoolgebouw uit 1913 werd als dubbele school uitgevoerd met twaalf lokalen. Dat
geldt ook voor de in sobere rationalistische vormen opgetrokken openbare lagere
school Museumstraat 67 (1910) [38]. In
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hoofdvorm vergelijkbaar is de openbare lagere school Oranje Vrijstaatplein 2 [39],
voorzien van een tegeltableau met het bouwjaar 1912. In Nieuw Historiserende
vormen uitgevoerd zijn School nr. 12 (Vest 90-92; circa 1915) [40] en de School
voor M.U.L.O. (Groenedijk 49; 1919). Eveneens uit het begin van de 20ste eeuw
dateren de Bijzondere School voor M.U.L.O. (Van Strijsingel 443; circa 1908) en
het schoolgebouw De Mühring (Vrieseweg 92; 1912, ontwerp H.A. Reus). In
zakelijk-expressionistische stijl ontworpen zijn de openbare lagere school Bosboom
Toussaintstraat 62 (1926-'27) en de nu als kerk dienende Torenschool (Brouwersdijk
34; 1928-'29, Chr.G. van Buuren). Traditionalistisch van vorm is de Chr. Groen van
Prinstererschool (Standhasenstraat 47) uit 1934.
Woonhuizen. De bebouwing van de binnenstad van Dordrecht wordt gekenmerkt
door overwegend smalle diepe huizen. Bij de oudste huizen is het houtskelet vaak
nog aanwezig, maar heeft men de gevels later vernieuwd. Van de oorspronkelijk veel
voorkomende houten gevels resteren geen voorbeelden. Wel zijn aan de
Voorstraathaven enkele zwaar gerestaureerde vakwerkgevels bewaard gebleven als
achtergevel bij Voorstraat 371-375, Voorstraat 473 (circa 1600) en Voorstraat 483.
Ook is een houtskeletrestant zichtbaar bij de zijgevel van Voorstraat 239, waar het
muurwerk van de bovenverdieping rust op een overstek met een muurbalk op consoles
(circa 1600). Het huis Wijstraat 58-60 heeft inwendig een zijmuur met kaarsnis van
rond 1400 en een houtskelet met kap uit circa 1500. Wijnstraat 62-66 bestaat uit
twee huizen met laat-14de-eeuwse zijmuren en houtconstructies uit circa 1600. Het
houtskelet en de kap van Grotekerksbuurt 5-7 dateren van rond 1475 en de
vakwerk-binnenwanden en de spiltrap uit omstreeks 1550. Restanten van 15de-eeuwse
traptorens zijn behouden bij het achterhuis van Voorstraat 346 (Kleine Spuistraat)
en de zijgevel van Grotekerksbuurt 80. Bij het 16de-eeuwse onderkelderde pand
Voorstraat 48-54 is de gevel rond 1800 gepleisterd en voorzien van een kroonlijst
en een

Dordrecht, Woonhuis 't Zeepaerd

nieuwe entree en vensteropeningen. Tot de oudste panden behoort verder het hoge
smalle pand Grotekerksbuurt 56-58 met een kap en samengestelde balklagen uit circa
1460 en een trapgevel uit die tijd met hoge geprofileerde spitsboognissen (pui 1968).
Een groot gotisch huis, dat in de 19de eeuw zijn topgevel heeft verloren, is het Huis
Henegouwen (Wijnstraat 155). Deze voormalige herberg van de Hollandse graven
heeft laat-15de-eeuwse overwelfde wijnkelders. De natuurstenen voorgevel met
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sierankers en souterrainvensters met geprofileerde Tudorbogen is later gepleisterd
en voorzien van een kroonlijst. De ingangspartij met spitsboog in de zijgevel wordt
bereikt via een 18de-eeuwse hoge stoep. Onderling goed vergelijkbaar zijn twee
huizen met rijk bewerkte gotische gevels in Naamse steen. Het uit 1516 (d) daterende
huis De Gulden Os (Groenmarkt 153) heeft een brede trapgevel met getorste pinakels
en gotische traceringen boven de vensters. Die van de verdieping zijn gevat in een
rechthoekig veld en vormen zo een fries. Een soortgelijke geveldecoratie heeft het
rond 1495 (d) verhoogde

Dordrecht, Woonhuis Dit is in Beverenburgh

huis 't Zeepaerd (Wijnstraat 113), dat inwendig bouwmuren uit het begin van de
14de eeuw heeft en een houtskelet. De extra opslagverdiepingen zijn voorzien van
hijsluiken. De traptoren aan de achterzijde dateert vermoedelijk ook uit 1495. Later
nogal verbouwd en van een kroonlijst voorzien zijn de vroeg-16de-eeuwse gevels
met laat-gotische vensternissen van de drielaagse huizen Voorstraat 96-100
(driepasnissen) en Voorstraat 102-104; het laatste pand heeft ook een 18de-eeuwse
mezzaninoverdieping.
Een belangrijk complex is de zogeheten Berckepoort (Nieuwstraat 12-22),
bestaande uit een langgerekt tweebeukig gebouw met een representatieve gevel aan
de achterzijde en een dubbele dwarsvleugel aan de straatzijde. Het gebouw bevat
muurresten uit de 14de eeuw (kelders, putten) en een laat-15de-eeuws gedeelte. De
rond 1550 toegevoegde dwarsvleugel heeft moer- en kinderbalken afgedekt met
leemstucwerk voorzien van reliëfdecoraties. Van een voor wijnhandelaar Matthijs
Berck in 1565 uitgevoerde grote verbouwing dateren de kapconstructie, een spiltrap
en - in de
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representatieve ruimten op de bel-etage - de dubbele consoles in hout en natuursteen
met rijk renaissance-beeldhouw-werk. In het eerste kwart van de 17de eeuw werd
het oostelijk deel vernieuwd en vergroot in opdracht van Johan Berck. In de
Berckepoort logeerden in de 16de eeuw onder andere Willem van Oranje en de graaf
van Leicester. Vanaf de 19de eeuw was het complex achtereenvolgens in gebruik
als hulpkazerne, bureau van het Burgerlijk Armbestuur en tot in de 20ste eeuw als
school. De midden-16de-eeuwse gevels van de Berckepoort vertonen vroege
renaissance-elementen in de vorm van baksteenwerk gecombineerd met natuurstenen
banden en beeldhouwwerk. Een ander belangrijk voorbeeld in vroege renaissance-stijl
is het huis Dit is in Beverenburgh (Wijnstraat 127), voorzien van een natuurstenen
gevel met kruisvensters en een topgevel met krulwerk en een opzetstukje
(gerestaureerd 1910). Het als kelder dienende souterrain met ingang is gedateerd
‘1556’.
Rond het midden van de 16de eeuw ontstond in Dordrecht een kenmerkende
gevelindeling, die sindsdien vaak als ‘Dordtse gevel’ wordt aangeduid. Kenmerkend
zijn de boogstellingen boven de vensters, waardoor het bovenliggende geveldeel een
halve steen uitkraagt. De vensterbogen zelf zijn uitgevoerd als geprofileerde
rondbogen of korfbogen die soms iets uitgemetseld kunnen zijn en zo een
‘wenkbrauw’ vormen. De bogen ‘rusten’ op gemetselde Y-vormige versmallingen,
soms overgaand in een colonet, maar steevast eindigend op een kraagsteen in de
vorm van een gebeeldhouwd kopje. Kenmerkend is ook de boogvulling in de vorm
van een driepas met op de punten natuurstenen lelieknoppen (fleur de lis). Van de
kunstig in geslepen steen uitgevoerde boogvullingen wordt wel aangenomen dat ze
als gildeproef voor metselaars dienden.
Ondanks het gotische karakter werd dit gevelmotief nog tot ver in de 18de eeuw
toegepast, vaak in combinatie met een trapgeveltop. Een vroeg voorbeeld is te zien
bij het in 1906 zwaar gerestaureerde pand De Rozijnkorf (Voorstraat 282) uit circa
1550. Hier zijn de colonnetten als gebeeldhouwde figuren uitgewerkt. Bij Voorstraat
115-117 (circa 1580) hebben de kraagstenen renaissancistische vrouwenhoofden met
ionische krullen. Een ander voorbeeld is de waarschijnlijk laat-16de-eeuwse en later
afgewolfde achtergevel van het in de kern laat-gotische pand Grotekerksplein 5.
17de-eeuwse huizen
Door hun ‘tijdloosheid’ is een precieze datering van de ‘Dordtse gevels’ vaak
moeilijk te geven. Goede - voornamelijk 17de-eeuwse - voorbeelden zijn te vinden
bij Grote Spuistraat 7, 21 en 30, Vleeshouwersstraat 29, het huis In den Vissen (Korte
Breestraat 20) en verder Schuitenmakersstraat 27-29, Bagijnhof 72, Kleine Spuistraat
16, Lange Breestraat 44-48, Museumstraat 48 en 50, Vriesestraat 5, 71 en 73,
Wijnstraat 126 en Weeshuisplein 26-27. De gevel van Weeshuisplein 28 is gedateerd
‘1722’ met in elk van de negblokjes aan weerszijden van de verdiepingsvensters één
cijfer. Op dezelfde - vaker toegepaste - wijze is de gevel van Voorstraat 415 gedateerd
‘1668’. Ook op andere ‘Dordtse gevels’ zijn dateringen aangebracht, zoals bij
Nieuwstraat 38-40 (1700, van elders overgebracht), Vriesestraat 7 (1701), Lange
Breestraat 20 (1705), het huis 't Napolitaanse peerdt (Nieuwstraat 30; 1714) en
verder Vleeshouwersstraat 25 (1768), Kleine Spuistraat 8 (1777) en Vriesestraat
132 (1777). Vaak betreft het hier dateringen van latere veranderingen aan de topgevels.
Zo heeft men de ‘Dordtse gevel’ van Steegoversloot 13 in 1621 verbouwd. Het in
de kern laat-gotische huis Engelenhoven (Wijnstraat 85) kreeg in de tweede helft
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van de 16de eeuw een ‘Dordtse gevel’, maar de huidige trapgeveltop met fronton is
van een verbouwing in 1646 (cartouche). Iets vergelijkbaars geschiedde bij het huis
In de Hen (Wijnstraat 71), dat in 1630 met een verdieping werd verhoogd, en bij het
smalle drielaagse huis Wijnstraat 172. Veel ‘Dordtse gevels’ zijn (nogal ingrijpend)
gerestaureerd, of zelfs verplaatst, zoals de in 1973 van elders overgebrachte gevels
van Hofstraat 2, 4 en 10.
Enkele trapgevels vertonen maniëristische kenmerken, zoals geblokte korfbogen
en boogvullingen met een metselmozaïek.

Dordrecht, Woonhuis De Crimpert Salm

De in 1898 ingrijpend gerestaureerde gevel uit 1608 van het huis De Crimpert Salm
(Visstraat 3-5) is rijk versierd met een fries van metselmozaïek en met cartouches,
koppen en leeuwenmaskers en een toppilaster met wapendragende leeuw. De trapgevel
met speklagen van Voorstraat 119 kreeg - ondanks de datering ‘1650’ (cartouche) begin 17de eeuw zijn topgevel en mozaïekmetselwerk. Hiermee vergelijkbaar is de
achtergevel (1609) aan de havenzijde van het middeleeuwse huis St. Nicolaes
(Voorstraat 173). Uitgemetselde korfbogen hebben ook de eenvoudiger trapgevels
van Voorstraat 331 (1612), Nieuwstraat 119-121 (circa 1650) en Steegoversloot 42
(1686), en de tuitgevel van Hoge Nieuwstraat 29 (circa 1640). Het huis Hoge
Nieuwstraat 138 heeft een puntgevel met vlechtwerk uit 1613. Daarnaast staan er in
Dordrecht diverse maniëristische pilastergevels. De uit 1603 (cartouche) daterende
gevel van Voorstraat 170 heeft pilasters met minimale ionische kapitelen en is verder
voorzien van rolwerkcartouches, sieran-
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kers en een geveltop met vleugelstukken en segmentvormig fronton. Vergelijkbare
pilasters heeft de gevel van Voorstraat 17 (circa 1620), waarvan men de top rond
1900 heeft vernieuwd.
Gecompliceerde metselmozaïeken zijn aangebracht tussen de trigliefen van het
fries boven de ionische pilasters bij de gevel van Nieuwstraat 38 (circa 1610). Bij
het in 1618 voor zijde- en lakenkoper Jan de Louttre gebouwde diepe huis De Pauw
(Voorstraat 259) is de trapgevel boven de in de 18de eeuw vernieuwde pui versierd
met pilasters, boogvelden met radiale natuurstenen strekken en gebeeldhouwde
consoles met maskers. Deze consoles worden toegeschreven aan beeldhouwer Gillis
Huppe, die ook de maskerconsoles vervaardigde van het later sterk verbouwde Huis
met de Hoofden (Nieuwe Haven 1-2; circa 1620). De pilastergevel uit 1626 van het
in de kern oudere huis In den Coninck van Enghelant (Voorstraat 182-184) is rijk
geornamenteerd met mascarons, puttokoppen en cartouches, waaronder een cartouche
met de tekst ‘Niet zonder Goets Hulp’. Bij een ingrijpende restauratie in 1909 heeft
men een balustrade aangebracht en de pui vernieuwd. Eveneens zwaar gerestaureerd
is het smalle pand Voorstraat 265, dat boven de Donkere Steiger is voorzien van een
maniëristische cartouche (1632) en een Lodewijk XIV-bekroning. De trapgevel van
het huis In de

Dordrecht, Woonhuis De Onbeschaemde

Steur (Visstraat 7) wordt gesierd door gebeeldhouwde puttokoppen; de puibalk is
uit 1643, een cartouche meldt het jaartal ‘1660’. Bij het laat-18de-eeuwse huis
Gravenstraat 46 is in de gevel een gebosseerd maniëristisch poortje opgenomen.
Het beste voorbeeld van classicistische architectuur in Dordrecht is het
monumentale woonhuis De Onbeschaemde (Wijnstraat 123), dat in 1650-'53 werd
gebouwd naar plannen van Pieter Post. Opdrachtgevers waren Abraham van Beveren
en zijn echtgenote, die tijdens de bouw werden bijgestaan door aannemer (later
stadsarchitect) Maarten Gillisz van der Pijpen. De voorgevel is uitgevoerd met
kolossale corinthische pilasters. Het fronton van het middenrisaliet toont de
alliantiewapens van de opdrachtgevers, met als schildhouder de blote putto die het
huis zijn naam geeft. Rond 1755 vond een ingrijpende verbouwing plaats en in 1860
heeft men de bordestrap vernieuwd. In 1910 werd het huis onder leiding van B. van
Bilderbeek verbouwd tot bank (gevestigd tot 1967) en in 1996-'97 heeft men een
restauratie uitgevoerd. Het interieur bevat een hal met stucwerkplafond en tochtdeur,
een trappenhuis met koepel, kamers met schouwen, alles in Lodewijk XV-stijl (circa
1750), een 18de-eeuwse keuken en enkele vroeg-20ste-eeuwse kantoorvertrekken.
Vergelijkbaar met ‘De Onbeschaemde’, maar dan met corinthische pilasters over de
volle hoogte, is de gevel van het huis Beverschaap (Korte Engelenburgerkade 18),
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gebouwd in 1658 voor Abrahams broer Willem van Beveren en diens echtgenote
Cornelia Schaap. Het ontwerp is mogelijk van bovengenoemde Van der Pijpen en
geïnspireerd door de architectuur van Pieter Post. De wapens in het fronton hebben
als schildhouders een bever en een schaap. Boven de rijk versierde entree zijn een
meerman en een meerwijf in omarming weergegeven. Corinthische pilasters heeft
ook de rond 1650 opgetrokken gevel van Wolwevershaven 41, die later van vijf
traveeën werd gereduceerd tot drie vensterassen. Een uitzonderlijk brede gevel met
ionische pilasters heeft het huis Doelesteyn (Steegoversloot 38), gebouwd in 1657
voor de Antwerpenaar Cornelis Vaens. Het houten fronton, met oeil-de-boeuf en
guirlandes, en de deurpartij zijn laat-18de-eeuws en uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl.
Ionische pilasters en geen fronton hebben de wit geschilderde gevel van Houttuinen
36 (circa 1650), de rijk met festoenen en frontons gedecoreerde gevel van
Grotekerksplein 5 (circa 1665) en de eenvoudige maar statige gevel van Prinsenstraat
23 (circa 1680). Enigszins verminkt zijn de ionische pilastergevels van Varkenmarkt
75 (1663) en Gravenstraat 38-42 (circa 1680). De wit gepleisterde drielaags gevel
van Groenmarkt 63 (circa 1670) toont een superpositie met (geblokte) dorische,
ionische en corinthische pilasters. Een rijke festoen- en cartouche-decoratie siert de
gevel van Voorstraat 142 (1651).
Uit de tweede helft van de 17de eeuw dateren ook de verhoogde halsgevels van
Nieuwe Haven 36 (1660) en Gravenstraat 5 (1671). Mooie eenvoudige halsgevels
met klauwstukken zijn te vinden bij Steegoversloot 44 (1689), Wijnstraat 166 (circa
1690) en Voorstraaat 483 (1699). Bij Steegoversloot 243 (1696) is de geveltop rijk
uitgevoerd met natuurstenen festoenen en met een schelpnisversiering in het
segmentvormig fronton. Wijnstraat 83 heeft een halsgevel met gebeeldhouwde
klauwstukken en kolossale ionische pilasters (circa 1680).
18de-eeuwse huizen
In de 18de eeuw verrezen in Dordrecht vele statige gevels in de Lodewijkstijlen.
Kenmerkend voor deze gevels is een breedte van vijf vensterassen en een hoogte
van drie bouwlagen, met als bovenste een mezzaninoverdieping. In Lodewijk XIV-stijl
uitgevoerd zijn de gevels van Het Saracijnshoofd (Grotekerksbuurt 1; 1715),
Wolwevershaven 39 (1730) en Hoge Nieuwstraat 79 (circa 1735); de twee laatste
hebben een pronkrisaliet over twee bouwlagen. In het forse patriciërshuis
Grotekerksbuurt 1 (1715), voorzien van een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl met
daarin een buste, was een sociëteit gevestigd. Buitengewoon rijke en volledige
pronkrisalieten sieren de huizen Pandora (Wijnstraat 82-86; 1735, winkelpui circa
1880), Huis De Groene Weyde (Voorstraat 178, 1742-'45)
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en het in opdracht van suikerraffinadeur Frederik Wilkens gebouwde West-Indisch
huis (Wijnstraat 87; 1730), waar het suikerbrood in het reliëf boven de voordeur aan
de bouwheer herinnert. Het smalle vierlaagse pand Wolwevershaven 21 bezit een
gevel met een fraai pronkrisaliet en een op de Maas uitkijkende kamer (Maaskamer)
in Lodewijk XIV-stijl (circa 1740). Zowel de entree als het naastgelegen venster van
het vier traveeën brede huis Groenmarkt 21 (circa 1745) zijn opgenomen in een rijke
omlijsting met schelpornament. Binnen bevinden zich een trap en een zaal in Lodewijk
XIV-stijl. Het eveneens vier traveeën brede huis Nieuwe Haven 26 (1720) heeft een
asymmetrisch geplaatste ingangsomlijsting. Een grijsaard met wapen en zandloper
- aan weerszijden geflankeerd door oeils-de-boeuf in Lodewijk XIV-stijl - is afgebeeld
in het segmentvormig fronton op het middenrisaliet van het herenhuis Vlak 2 (1728).
Een markante Lodewijk XIV-kroonlijst, doorbroken door een grote dakkapel, bezit
het huis Hoge Nieuwstraat 55 (1733). Het forse huis dat nu bekend is als Museum
Mr. Simon van Gijn (Nieuwe Haven 29) [41] werd in 1729 gebouwd in opdracht van
Johan van Neurenberg, telg van het bekende geslacht van steenhandelaren. Uit die
tijd zijn de middengang met stucwerk, het trappenhuis en de zaal behouden gebleven.
Mr. S. van Gijn werd in 1864 eigenaar en liet in 1884-'86 een renovatie uitvoeren
onder leiding van C. Muysken. Bij zijn overlijden in 1922 kwam het huis met enkele
bijbehorende panden (Nieuwe Haven 28 en 30, achterhuis Hoge Nieuwstraat 58) als
legaat aan de Vereniging Oud-Dordrecht en werd een museum. Het huis heeft veel
stijlkamers en bevat onder meer een schouw uit de Kloveniersdoelen (circa 1540)
en de 17de-eeuwse goudleerkamer van het pand Voorstraat 282 (1686). Een restauratie
is uitgevoerd in 2001.
Soberder huizen met Lodewijk XIV-vormen zijn Voorstraat 125 en Wijnstraat
163 (beide circa 1740), waarvan de laatste een stoep met rococo-hekken heeft en
inwendig een oude keuken en plafonds in Lodewijk XIV- en XVI-stijl. De gevel van
het smalle dwarse huis Wolwevershaven 23 is voorzien van een kroonlijst met
gesneden consoles en boven de vensters in de middentravee ornamenten in Lodewijk
XIV-stijl. Voorbeelden van klokgevels met Lodewijk XIV-details zijn te vinden bij
Grotekerksbuurt
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18 (circa 1725; ingang circa 1790) en Vriesestraat 109 (driehoekig fronton). Afgetopte
klokgevels met voluten hebben Hofstraat 14, Vriesestraat 88-90, Voorstraat 74 (wit
gepleisterd), Voorstraat 229 (1776) en Voorstraat 417. Eenvoudige klokgevels
hebben verder Vleeshouwersstraat 30 (circa 1740) en Grotekerksbuurt 72 (1759).
De Lodewijk XV-stijl is vertegenwoordigd in diverse grote huizen met risalerende,
rijk gedecoreerde, middenpartijen en fraaie rococo-consoles bij de kroonlijst.
Voorbeelden zijn het Huis met de Dweilen (Steegoversloot 10; circa 1760), voorzien
van hardstenen draperieën (dweilen) ter versiering van de vensterdorpels, en het huis
Wijnstraat 153 (1766) met natuurstenen souterrain en een fraai stoephek in
rococo-vormen. De gevel van Grotekerksbuurt 16 heeft een pronkrisaliet over twee
bouwlagen en getoogde vensteropeningen. De Lodewijk XV-gevel van Prinsenstraat
38 (1757) bezit een getoogde kroonlijst met zware gesneden consoles en de gevel
van Prinsenstraat 12 (1771) is uitgevoerd met zowel een hardstenen plint in Lodewijk
XV-stijl als opvallende kroon-
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lijstconsoles in de vorm van maskers. Het interieur van dit huis bevat veel onderdelen
in Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl.
Een goed voorbeeld van de strengere classicistische Lodewijk XVI-stijl is de vier
traveeën brede gevel van Groenmarkt 73-83 (1790), waarvan zowel de entree als het
venster ernaast een accent heeft. De benedenvensters hebben guirlandes boven de
omlijstingen. Ook de gepleisterde middentraveeën van het dubbele huis Wijnstraat
121 (circa 1790) zijn geaccentueerd met festoenen en rozetten. Het forse herenhuis
Hoogt 14 (circa 1790) heeft een erker tegen de zijgevel en een Lodewijk XVI-gevel
met fronton en een hardstenen pronkrisaliet. De lijstgevel in Lodewijk XVI-stijl van
het herenhuis Grotekerksplein 4 (circa 1795) is uitgevoerd met hardstenen
middenrisaliet, sokkelverdieping (met erker) en hoekpilasters. De frontondecoratie
bestaat uit het stadswapen met griffioenen als schildhouders.
Andere voorbeelden in Lodewijk XVI-stijl zijn de met hardstenen decoraties
uitgevoerde gevel van Voorstraat 410 (1774), de kroonlijst met leeuwenmaskers en
draperieën bij Groenmarkt 85 en de geheel of gedeeltelijk gebosseerde hardstenen
gevels van De Sleutel (Groenmarkt 39; kern circa 1550), Prinsenstraat 6,
Prinsenstraat 61 (1777) en Wijnstraat 88 (1775). Het laatste pand heeft een
17de-eeuws

Dordrecht, Woonhuis Grotekerksplein 4

dwars achterhuis aan de Wijnhaven met een op korbelen uitkragende, driezijdige
erker. Uit het laatste kwart van de 18de eeuw dateren verder Prinsenstraat 9-19 en
Grotekerksbuurt 11-15 (linkerdeel 1893), het gepleisterde huis Maartensgat 21 (circa
1780), met gebosseerde hoekpilasters en inwendig gave Lodewijk
XVI-interieuronderdelen, en het smalle rijzige pand Wijnstraat 101-105 (circa 1800),
waarvan het naastgelegen neoclassicistische tuinhuis (Wijnstraat 107) dateert uit
1864. Eind 18de eeuw kregen bijvoorbeeld Wijnstraat 106 (1771) en het uit 1680
stammende pand Hooikade 15-16 een blokbepleistering.
In verband met de frequente wateroverlast gaf men vooral de buitendijks aan de
havens gesitueerde huizen een verhoogde begane grond, toegankelijk via een hoge
stoep of bordestrap. Behalve bij enkele van de al genoemde panden is dat het geval
bij Wolwevershaven 9 (circa 1760), dat een dubbele bordestrap heeft. Aan de
rivierzijde staat een tuinhuis in de vorm van een ovale Maaskamer met Lodewijk
XVI-interieur. Bij het dubbele huis Wolwevershaven 42-44 (circa 1780) vormt een
enkele bordestrap de toegang tot de bel-etage. Binnen bevinden zich een gang en
kamers in Lodewijk XV-stijl (nr. 42) en een Maaskamer (nr. 44). Hoge stoepen
hebben ook Grotekerksbuurt 32 (1715), Korte Engelenburgerkade 20 (1727), Hoge
Nieuwstraat 126 en Nieuwe Haven 15. Het hoogst is de dubbele bordestrap van het
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forse dubbelpand Korte Engelenburgerkade 5-7 (circa 1840) met gebosseerde
classicistische deuromlijsting en leeuwenconsoles bij de kroonlijst. Aan de havens
staan eenvoudige werkmanshuizen. Een van de oudste is Het Sakkertje
(Zakkendragersstraat, achter Voorstraat 164; 15de eeuw, herbouw 18de eeuw), dat
vroeger in gebruik was als een van de gildehuizen voor de zakkendragers. Latere
voorbeelden zijn Mazelaarsstraat 2-4 (1647, verbouwd 1762) en de
vroeg-18de-eeuwse dwarse panden Pottenkade 1-6 langs de zuidzijde van de Grote
Kerk, waaronder het ‘Korenmetershuis’ (Pottenkade 1; 1717) en het
‘Zakkendragershuisje’ (Pottenkade 2; 1709).

Dordrecht, Herenhuis Veersteiger 1-5

19de-eeuwse huizen
In de eerste helft van de 19de eeuw bouwde men vrijwel geen nieuwe huizen in
Dordrecht, maar diverse oude huizen kregen wel een nieuwe (wit gepleisterde) gevel,
zoals Bomkade 3 (circa 1840) en Draai 1 (1860, opgetrokken vóór twee oude panden).
In 1850 kwamen naar plannen van K.H. van Brederode de forse neoclassicistische
herenhuizen Veersteiger 1-5 tot stand (ongepleisterde deel verhoogd rond 1895).
Sobere gepleisterde neoclassicistische huizen, soms met blokbepleistering, zijn onder
meer de rond 1860 gebouwde huizen Kuipershaven 26, Wolwevershaven 5, Binnen
Kalkhaven 27-39 (met souterrain), Prinsenstraat 36 (met mezzanino), de brede
herenhuizen Vest 62 en Singel 23, en de villa's Maartensgat 1 (circa 1865) en
Rozenburg (Burg. De Raadtsingel 31-33; circa 1870). Vergelijkbaar hiermee, maar
dan uitgevoerd met eclectische details, zijn de villa's Singel 81 (1870) en William's
Place (Stationsweg 1; circa 1875) en het herenhuis J. de Wittstraat 33. Vergelijkbare
eclectische vensteromlijstingen met terracotta kuifstukken zijn te zien bij
Merwedekade 105 (circa 1870; oudere kern) en Groenmarkt 37 (circa 1870). Uit
1869 dateert het huis Steegoversloot 261 (1869), waarvan de eclectische kroonlijst
lijkt op die van Wolwevershaven 12. Mooie voorbeelden van eclectische herenhuizen
in een combinatie van schoon metselwerk en gepleisterde vensteromlijstingen zijn
Merwedekade 71, Wijnstraat 170 en Voorstraat 487 (alle circa 1875) en het dubbele
herenhuis Singel 308-310 (circa 1885). Karakteristiek zijn ook de eclectische
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panden met een afgeronde hoek, zoals Grotekerksplein 1 (verbouwd circa 1860),
Prinsenstraat 1, Vest 72, Singel 29 (alle circa 1865) en Steegoversloot 269-279
(1869). Interessant zijn ook de rond 1860 gebouwde smalle panden Mayerling (Hoge
Nieuwstraat 3), Nieuwe Haven 6 en Wijnstraat 142, die een souterrain hebben en
een door slanke (gietijzeren) zuiltjes onderverdeeld gevelbreed venster bij de bel-etage
(Nieuwe Haven 6 ook bij verdieping). Voor de doktoren van het nieuwe
gemeenteziekenhuis (1877) ontwierp J.C. Schotel de in 1878 gebouwde
neoclassicistische herenhuizen Singel 270-294 met praktijkruimte in het souterrain.
Uit dezelfde tijd, maar iets soberder zijn de huizen Singel 224-236. De rond 1880
opgetrokken wit gepleisterde eclectische villa Sterre der Zee (Buiten Walevest 4)
werd in 1896 naar plannen van H.W. Veth verbouwd voor textielfabrikant J.P. Wijers
met een interieur in neo-Lodewijk XIV-stijl (serre 1900). Een zware middentoren
heeft het monumentale pand Wolwevershaven 35, gebouwd in 1893 voor D. Brand
naar een eclectisch ontwerp met neorenaissance-details van W. Stok (bordestrap
1906).
Eind 19de eeuw verrezen vooral langs de buitenranden van de stad herenhuizen
en villa's in neorenaissance-stijl. Tot de oudste voorbeelden behoren de villa's Singel
84 (1884) en Singel 87 (circa 1884); de laatste werd gebouwd voor H.C. Weijers en
heeft in de tuin een achtzijdige theekoepel. Neorenaissance-elementen vertonen ook
de herenhuizen St.-Jorisweg 50-52 (circa 1885), met gebeeldhouwde koppen op de
sluitstenen, waaronder één voorstellende A. Scheffer, en de vermoedelijk door D.J.
Kwak ontworpen herenhuizen Oranjepark 4-8 (1891). Rijk uitgewerkte
neorenaissance-topgevels hebben Groenmarkt 9 (1893), Aardappelmarkt 7 (1895)
en Vleeshouwersstraat 3-5 (1897). Op het werk van Vredeman de Vries geïnspireerd
zijn de gevels van Wolwevershaven 6 (1893) en Vriesestraat 23 (circa 1895). De
boogvullingen bij Kromhout 189 (circa 1895) grijpen terug op de 17de-eeuwse
‘Dordtse gevels’. Andere neorenaissance-voorbeelden uit circa 1890 zijn
Vleeshouwersstraat 7-9, Singel 417-415 en Wijnstraat 92-96. In die tijd kregen ook
veel burger- en arbeiderswoningen neorenaissance-trapgevels, bijvoorbeeld
Kuipershaven 1-6, Cornelis van Beverenstraat 5-21 (1899) en Noordendijk 153-173.
Een bijzondere aanleg vormen de neorenaissance-herenhuizen Rozenhof 1-42, die
in 1898 naar plannen van H.A. Korthals (samen met P.A. van Weeldenburg en L.P.
Joosten) werden gebouwd aan een hoefijzervormig plein bij het landhuis ‘Rozenhof’.
Aangrenzend verrezen in 1898 de herenhuizen Singel 508-530, die ook
chaletstijl-elementen vertonen (hoektorentje) en waar de strekken boven de vensters
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zijn uitgevoerd in lichtere baksteen. J.C. Schotel paste eveneens hoektorentjes toe
in zijn ontwerp voor de herenhuizen De Vriesehoek (Vrieseplein 13-16; 1896). Zijn
zware vormentaal met eclectische elementen komen we ook tegen bij het met forse
hoektoren opgetrokken herenhuis C. van Beverenstraat 35 (1899). Voor A. Volker
ontwierp hij de villa Wolwevershaven 34 (1895-'96) in zuivere neorenaissance-stijl.
In opbouw vergelijkbaar is het voor kunstschilder F. Lebret in 1898 gebouwde
herenhuis Achterhakkers 72 (sinds 1978 Hotel Dordrecht). Neorenaissance-vormen
gecombineerd met eclectische elementen vertonen het herenhuis Wolwevershaven
3 (1896) en de villa Singel 89-91 (1898), ontworpen door H.W. Veth. Het in 1896
door J.N. Reus en zijn zoon H.A. Reus ontworpen woningblok Toulonselaan 89-107
heeft de opvallende uitstraling van een Italiaans palazzo met eclectische details.
Eind 19de eeuw werden de neorenaissance-vormen soberder, zoals te zien is bij
Koninginnestraat 1-15 (circa 1900), maar gebruikte men wel meer kleurschakeringen,
zoals de lichtere strekken boven de vensters bij de panden Kromhout 93 (circa 1895;
ontwerp C. van de Hoogeband) en Visstraat 15. Daarnaast zijn meer chaletstijl- en
jugendstil-invloeden zichtbaar. Een voorbeeld hiervan is de voor de familie Deking
Dura gebouwde villa Singelborgh (Singel 105; 1895, serre 1910), vermoedelijk
ontworpen door S. van den Rienz. Het beste voorbeeld van chaletstijl in Dordrecht
is de villa Singel 97 (1893-'95), gebouwd voor P.C. Jorissen naar ontwerp van W.
Kromhout en met beeldhouwwerk van J. Mendes da Costa. Een rijk uitgevoerd
chaletstijl-sierspant heeft de villa Eureka (Burg. De Raadtsingel 91; circa 1890;
ontwerp P. Everdink). Andere voorbeelden zijn Vlak 4 (1892), de herenhuizen C.
van Beverenstraat 23-29 (1899) en de villa Singel 243 (circa 1900).
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20ste-eeuwse huizen
Ook na de eeuwwisseling bleef men bouwen met neorenaissance-elementen, zoals
bij de villa's Singel 78 (1900; ontwerp C. Muysken) en Vrieseweg 155-157 en het
herenhuis Singel 32-34 (beide circa 1905). Bij de stadsuitbreidingen gaven de
neorenaissancetopgevels de architectuur een rijkere uitstraling, wat zichtbaar is bij
Kromhout 19-25 (1908), C. van Beverenstraat 18-28 (circa 1905) en Oranjepark 6-8
(circa 1905). Ook lijstgevels met daarin een topgevel en een enkele dakerker komen
voor, bijvoorbeeld bij A. van Bleyenburgstraat 3-33, Blekersdijk 23-27, 45-47 en
75-91, en bij de onder- en bovenwoningen Koningin Wilhelminastraat 2-12, Kromhout
27-61 en Toulonselaan 18-50 (alle circa 1905). De overgang naar een sobere
detaillering en kleuriger materiaalgebruik tonen de huizen Toulonselaan 11-21 (circa
1905) en Singel 532-550 (circa 1912; H.A. Korthals en J.P. Joosten). Karakteristiek
materiaalgebruik vertonen verder de onder- en bovenwoningen Lange Geldersekade
3-5 en de burgerwoningen Spuiweg 176-180 (alle circa 1903).
De villa Singel 99 (1903) valt op door de jugendstil-sgraffito en ook de rijzige
huizen Merwekade 67 (1905) en Merwekade 78 (circa 1905) vertonen
jugendstil-invloeden. Een combinatie van jugendstil-motieven en chaletstijl-elementen
is te zien bij de door J.C.

Dordrecht, Villa De Groene Hoek

Schotel ontworpen middenstandswoningen A. van Bleyenburgstraat 10-34 (1903).
Opstaande dakstukken en dakbalustrades geven een jugendstilkarakter aan de onderen bovenwoningen Kromhout 5-15 (1908), Willemstraat 1-9 en Dubbeldamseweg
Zuid 91-123 en de door de architecten Waals en Boest van Reyn (gevelsteen)
ontworpen huizen Singel 54-66 (circa 1905). Karakteristieke jugendstil-hoefijzerbogen
hebben de huizen A. van Bleyenburgstraat 45-47 en een rondboogvariant is te zien
bij Emmastraat 1-11 en 32-34.
Naar een rationalistisch ontwerp van B. van Bilderbeek kwam in 1906 de stadsvilla
Wijnstraat 134 tot stand voor notaris W.H. van Bilderbeek, wiens kunstcollectie hier
ook was ondergebracht. Van 1919 tot 1951 diende het pand als Rijksmuseum Van
Bilderbeek-Lamaison, vervolgens als kantongerecht en daarna als kantoor.
Eenvoudiger van stijl, maar uitgevoerd met een over de Maas overhangende erker
en terras, is de stadsvilla Wolwevershaven 22 (1907), ontworpen door A.D.N. en J.G.
van Gendt voor bankier O.B. de Kat. Een combinatie van jugendstil- en
rationalistische elementen vertonen de met gepleisterde gevels en ongepleisterde
strekken en banden uitgevoerde huizen Taankade 14-16 (circa 1910), Reeweg Oost
143-147 (1913), Wijnstraat 18-20 en Singel 201 (alle circa 1915). Andere voorbeelden
met rationalistische details zijn Vest 195-197 (1909), Buiten Kalkhaven 2-4 (1912),
Wolwevershaven 46 (circa 1910), Spuiweg 77 (1914), Nieuwe Haven 43,
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Wolwevershaven 7 en de onder- en bovenwoningen Sumatraplein e.o. (alle circa
1915).
Een neobarokke variant van de Nieuw Historiserende Stijl toont het huis Visstraat
9 (circa 1905), dat is ontworpen met een getoogde attiek en twee oeil-deboeufvensters.
Classicistische elementen zijn zichtbaar bij de voor D. Brand gebouwde villa
Berckensteyn (Oranjepark 1; 1912, B. van Bilderbeek) en het herenhuis
Wolwevershaven 24 (circa 1920), dat in natuursteen uitgevoerde kolossale pilasters
en festoenversieringen heeft. Meer in ‘Um 1800’-stijl gebouwd zijn de door Ed.
Cuypers voor wijnkoper C. Oldenborgh ontworpen villa Singel 268 (1908-'09) en
verder de dubbele villa Burg. De Raadtsingel 85-87 (circa 1915) en de met torentjes
met helmdaken geaccentueerde herenhuizen Oranjelaan 266-276 en 278-290 (circa
1910). De villa Merwehoeve (Vrieseweg 90; 1908, H.A. Reus), gebouwd voor
houthandelaar E. Boonen, en het herenhuis Singel 314 (circa 1922) zijn
traditionalistisch vormgegeven.
Het expressionistische huis C. de Wittstraat 14 (circa 1925) heeft een kenmerkende
paraboolvormige garageopening. Uit dezelfde tijd dateert het blokvormige hoekpand
Willemstraat 11 met plat dak en een markante verticaal gelede hoekgevel.
Voorbeelden van expressionistische twee-onder-één-kapvilla's
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met gekoppelde tuitgevels zijn Hallincqlaan 4-6, 14-16 en 18-20 (circa 1920).
Opvallend zijn enkele villa's met overstekende rieten daken, waarvan het ontwerp is
beïnvloed door de landhuisstijl. Bijvoorbeeld de voor houthandelaar Van Es-Gips
op een vlindervormige plattegrond gebouwde villa De Groene Hoek (Oranjelaan
119; 1920, A.H. Wegerif). Verder de vrijstaande en dubbele villa's Oranjelaan
113-115, Noordhoveweg 2A (1920-'23), De Noordhove (Noordhoveweg 8; circa
1925), Noordhoveweg 10-12 (1924, C. de Graaff) en Groenedijk 76-78 (1925-'30).
De dubbele villa Groenedijk 80-82 (1920-'22) heeft tweezijdige erkerpartijen en
laddervensters in expressionistische stijl en ook Korte Scheidingsweg 25-27 (circa
1930) is in deze stijl gebouwd. Meer zakelijk-expressionistisch van vorm zijn het
woningblok Vest 64-70 (circa 1930) - met karakteristiek torenachtig hoekgedeelte en het forse herenhuis Merwekade 103 (circa 1935). De woonblokken in De
Schrijversbuurt, zoals te zien aan de Bosboom Toussaintstraat en Krispijnseweg
(circa 1925), vertonen ook zakelijk-expressionistische elementen. Verspringende
gevels, topgevels en hoektorens hebben de in dezelfde tijd gebouwde woonblokken
aan de Brouwersdijk.
Hofjes. In zijn huidige verschijningsvorm is de uit 1625 daterende Arend
Maartenshof (Museumstraat 56) [42] het oudste hofje van Dordrecht. Vier lange
eenlaags vleugels omsluiten het binnenterrein. Hier staat een put met neogotische
gietijzeren opbouw (circa 1870). De rijk geornamenteerde maniëristische zandstenen
poort aan de Museumstraat heeft dorische zuilen en een aedicula met wapenschild.
De regentenkamer bevat een schouw en een beschilderd plafond; aan de muren
prijken 17de-eeuwse regentenportretten. Het Hof van Slingelandt (Vriesestraat 98-106)
[43] werd in 1519 (gevelsteen) gesticht door Pieter van Slingelandt en Cornelia van
der Mee van Roosenburgh en vervolgens in 1593-'95 vergroot; in 1726 werd het
vernieuwd en opnieuw vergroot. Aan de binnenzijde van de poort hangt een gevelsteen
met het wapen van mr. Bartholomeus baron van

Dordrecht, Arend Maartenshof, poort

Segwaert (1727). Een derde steen memoreert de stichting van twaalf woningen door
M.J. Repelaer in 1859, toen het hofje na een brand werd herbouwd met de huidige
onder- en bovenwoningen. Het Regentenhofje (Bagijnhof 76) [44] bestaat in feite
uit vier hofjes uit verschillende perioden. Het oudst is het in 1755 door Gijsbert Leng
gestichte hofje. De lage vleugel aan het Bagijnhof bevat een hogere poort met
hardstenen ingangspartij in Lodewijk XV-stijl. Tegenover de poort bevindt zich de
regentenkamer met schouw, goudleerbehang en stucplafond (1755). Het hofje ter
rechter zijde dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw, het in oorsprong
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18de-eeuwse hofje ter linkerzijde werd in 1940 herbouwd, waarbij een 18de-eeuwse
oude gevel (Lenghenstraat) gespaard bleef. Een vierde binnenhof, ook de
‘Lenghenhof’ genoemd, wordt gevormd door een vleugel uit 1880 met een uitgang
(hekwerk) aan de Lenghenstraat. De Wilhelminastichting (Kasperspad 1-34) [45],
bestaande uit een tweelaags hoofdgebouw met poort en eenlaags vleugels om een
binnenplaats, kwam in 1926-'27 tot stand in opdracht van de Wilhelmina-Stichting,
opgericht door het echtpaar Oldenborgh-Vriesendorp. Het oorspronkelijk uit dertig
woningen bestaande hofje diende ter huisvesting van bejaarde dienstboden. Het
expressionistische ontwerp is van B. van Bilderbeek en de rijke bouwsculptuur van
H.A. van den Eijnde. Het glas-in-lood in de regentenkamer in het poortgebouw is
vervaardigd door atelier W. Bogtman. Van enkele verdwenen hofjes zijn zandstenen
ingangspoorten bewaard gebleven. De Oude-Mannenhuispoort (Vriesestraat 15a) is
een maniëristische poort uit 1622 met dorische halfzuilen en een aedicula met daarin
het beeld van een man met het stadswapen. De maniëristische Begijnhofspoort (bij
Hofstraat 5) uit 1624 diende als toegang voor het Oudevrouwenhuis en kreeg in 1999
haar huidige plaats. De poort heeft dorische zuilen, een aedicula geflankeerd door
schildhoudende leeuwen, en een gevelsteen met een gedicht van Jacob Cats.
Volkswoningbouw. Door de ‘Vereeniging tot Verbetering der Huisvesting van
de Arbeidende Klasse’ werden in 1864 naar ontwerp van H.W. Veth de onder- en
bovenwoningen De Vereniging 1-42 gebouwd (uitgebreid 1867-'75). Het in 1911 op
de kop toegevoegde woon- en winkelpand Singel 46-48 is ontworpen door A. Ek.
Van dezelfde bouwvereniging is het naar plannen van Veth uit 1890 gebouwde
complex Hallincqhof 1-32, bestaande uit twee parallel geplaatste woningblokken,
dat in 1902 werd voltooid met frontwoningen voorzien van gepleisterde
neoclassicistische gevels met kleurrijke tegeltableaus van plateelfabriek Holland. De
Bouwvereniging Eigen Haard liet in 1886 in de gelijknamige straat Eigen Haard
arbeiderswoningen bouwen met een sobere neoclassicistische detaillering.
Neorenaissance-trapgevels hebben de huizen Groenedijk 2-28 (circa 1895).
Voorbeelden van de in de Transvaalbuurt na 1900 gebouwde woningen zijn Martinus
Steynstraat 59-69 (1905) en 1e Reedwarsstraat 2-18 (circa 1905) met
neorenaissance-details. Verder de door zware pirons bekroonde woningen De la
Reystraat 41-47 (1904), de woningen De la Reystraat 29-35 (1904) en Alexanderstraat
2-6 (circa 1905) met chaletstijl-elementen en ten slotte Hendrikstraat 23-29 (circa
1905) met jugendstil-siermet-selwerk. In opdracht van de Stichting

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

157
Woningzorg kwam in 1913-'14 naar plannen van B. van Bilderbeek het complex
onder- en bovenwoningen Dubbeldamseweg Zuid 158-238 tot stand. Grote
rondboogdoorgangen geven hier toegang tot de achterliggende pleintjes en straten
van de Bloemenbuurt. Van de arbeiderswijk Het Noorderkwartier werd in 1915-'16
naar plannen van B. van Bilderbeek de eerste fase met poortgebouw (Merwedestraat
5 e.o.) verwezenlijkt in Nieuw Historiserende stijl. De tweede fase (J. Spaanstraat
e.o.) kwam tot stand in 1920-'21 naar een ontwerp met expressionistische details van
Van Bilderbeek in samenwerking met H.A. Reus. In 1921-'23 verrees voor de
woningbouwvereniging ‘Ons Huis’ naar een expressionistisch ontwerp van Chr.G.
van Buuren het tuindorp De Mauvebuurt (Th. de Bockstraat e.o.) met paraboolvormige
poorten. Expressionistisch van vorm zijn verder de elders gelegen onder- en
bovenwoningen Heysterbachstraat 38-54 (circa 1920) en het appartementencomplex
Singel 477-527 (1925-'28). De R.K. Bouwvereniging ‘Het Gezin’ liet in 1932 de
eenlaags arbeiderswoningen Krommedijk 126-152 e.o. bouwen in combinatie met
torenachtige bouwvolumes. Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de
portiekwoningen Koninginnestraat 6-64 (circa 1925) en de bij een
stadsvernieuwingsproject naar plannen van B. van Bilderbeek en H.A. Reus
opgetrokken woningen rond het Bethlehemplein (1930-'35).
De ruïne van Huis Merwede (Kerkeplaat ong.), gelegen aan de Beneden-Merwede,
bestaat uit het restant van een hoektoren voorzien van ruitvormige versieringen in
groen verglaasde bakstenen. Het rond 1300 (vóór 1307) door Daniël IV van der
Merwede gestichte kasteel werd in de eerste helft van de 14de eeuw vergroot (eerste
vermelding 1335). Tot een verdere vergroting in de tweede helft van de 14de eeuw
behoort de resterende hoektoren. Na de verwoesting in 1418 verviel het kasteel verder
door de St.-Elisabethsvloed (1421).
Buitenplaatsen. Van de oorspronkelijk in het buitengebied van Dubbeldam gelegen
17de-eeuwse buitenplaats Amstelwijck (bij Amstelwijckweg 2) is het oudste restant
een boogbrug uit 1661

Dordrecht, Ruïne Huis Merwede (1993)

met een smeedijzeren toegangshek. De gemetselde pijlers worden bekroond door
natuurstenen korven met vruchten. Het oude huis werd in de 19de eeuw gesloopt. In
het park staat het in 1920 als ‘philosoficum’ of klooster gebouwde grote blokvormige
huis Klein Amstelwijck (Amstelwijckweg 2) in op het classicisme geïnspireerde
Nieuw Historiserende vormen. De hoge bordestrap en de natuurstenen entreepartij
met kolommen en balkon vertonen jugendstil-motieven. Eveneens oorspronkelijk in
het buitengebied van Dubbeldam gelegen is de 19de-eeuwse buitenplaats Gravesteyn
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(Amstelwijckweg 14), waarvan het huidige huis in 1872 werd gebouwd voor S.M.H.
van Gijn naar een eclectisch ontwerp van H.W. Veth. Bij een ingrijpende verbouwing
in 1901, onder leiding van H.A. Reus, heeft men de entree verplaatst naar de
achtzijdige toren aan de noordzijde. Verder heeft het huis een ronde toren (oostzijde),
erkers en een loggia en zijn de gevels voorzien van decoratieve elementen in gele
baksteen. Bij de in 1916 gebouwde tuinmanswoning (Amstelwijckweg 12) staat het
toegangshek (tweede helft 19de eeuw), waarvan de pijlers worden bekroond door
wapenhoudende leeuwen. De Crabbehoff (Talmaweg 10) is een voorm.
kasteelboerderij, gelegen in een rechthoekig omgracht park. Het is vermoedelijk de
oudste buitenplaats (1646) van het vroegere Dubbeldam. Na een brand in 1808 werd
de hofstede in 1857 herbouwd op initiatief van de Dordtse reder A. Blussé met
toevoeging van het torentje van de afgebroken Kloveniersdoelen en andere
gevelornamenten. In 1913 volgde de verbouwing tot modelboerderij in opdracht van
diens achterkleinzoon W.H. Staring, waarbij de toren naar plannen van J.F.L. Frowein
werd herbouwd. In zijn huidige vorm is het een blokvormig herenhuis voorzien van
twee zijvleugels met trapgevels en aan de noordzijde een torentje met uivormige
spits. De hoger opgetrokken natuurstenen entreepartij heeft een classicistische
vormgeving.
Het in 1794 (datering kroonlijst) opgetrokken blokvormig buitenhuis Weizigt (Van
Baerleplantsoen 26) [46] is uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl en voorzien van
hoekpilasters, middenrisaliet en bij de ingang een hoge, breed uitlopende, bordestrap
met hekken. Bij deze vroegere buitenplaats hoort een oranjerie vermoedelijk naar
ontwerp van J.D. Zocher jr. met houten dorische pilasters (circa 1834). Het voorm.
koetshuis (Van Baerleplantsoen 30) werd in 1886 gebouwd in rijke eclectische stijl
voor de familie De Roo. Dit grote blokvormige pand herbergde paardenstallen, een
koetsenstalling, werkruimten en een dienstwoning. Het landhuis De Rozenhof
(Rozenhof 33) [47] werd in 1891
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Dordrecht, Landhuis De Rozenhof

gebouwd voor graaf W. van Rechteren Limpurg naar een op de Franse renaissance
geïnspireerd ontwerp van A.L. van Gendt in rijke eclectische stijl. Het rijk
gedecoreerde huis heeft risalerende midden- en hoekpartijen en wordt bekroond door
een koepel. Ook het interieur is rijk uitgevoerd. Al in 1895 kwam het huis in gebruik
als kantoor voor de ‘Levensverzekering Maatschappij Dordrecht’. Het terrein van
de buitenplaats werd voor woningbouw verkaveld (zie bij woonhuizen). Van het
landschappelijke park resteert een plantsoen met rosarium.
Verenigingsgebouwen. Het in 1774 opgerichte Teekengenootschap Pictura [48]
was van 1796 tot 1829 gevestigd in het 18de-eeuwse huis Nieuwstraat 44 (gevelsteen
‘Pictura’), vervolgens van 1829 tot 1900 op de verdieping van het pand Hof 11 en
vanaf 1900 in het 16de-eeuwse huis ‘Dit is Oostenrijck’ (Voorstraat 190-192). Dit
laatste gebouw heeft in de achtergevel een gevelsteen met het jaartal 1561. De rond
1740 vernieuwde voorgevel is uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl en heeft een hoge
bordestrap. Binnen bevindt zich stucwerk in Lodewijk XV-stijl (gang, achterzaal).
De voorm. sociëteit De Harmonie (Binnen Walevest 25) [49] is een wit gepleisterd
neoclassicistisch pand uit 1851 naar ontwerp van K.H. van Brederode. De sociëteit
Amicitia (Vlak 1; circa 1875) [50] heeft een gepleisterde eclectische gevel met een
houten pui, een rijk gesneden kroonlijst en een attiek. Op de verdieping is het
oorspronkelijke interieur behouden gebleven. Het gebouw Patrimonium van de
‘Vergadering van Gelovigen’ (Lange Breestraat 24-26; circa 1865) [51] heeft een
eclectische gevel met gepleisterde pilasters en friezen. Het onderkomen van de
Nederlandse Aannemers Bond (Steegoversloot 143-145) [52], de sociëteit ‘De
Vrijheid’, is een 19de-eeuws pand met een in 1911 door A. Ek vernieuwde
natuurstenen pui. Op nr. 145 was het restaurant en kantoor van de N.A.B. gevestigd.
Dit gebouw uit circa 1870 heeft een pui uit circa 1920. Een functionalistische
vormgeving bezit het Verenigingsgebouw C.J.M.V. (Burg. De Raadtsingel 23-25)
[53] uit 1927 naar ontwerp van M. van der Pels.
Winkels. Vanaf het midden van de 19de eeuw werden bestaande panden in de
binnenstad voorzien van een winkelpui. Goede voorbeelden hiervan zijn de
hoekwinkels Wijnstraat 184-192 (circa 1870) en Voorstraat 25 (circa 1880). Sober
neoclassicistisch van vorm zijn de winkelpuien van Voorstraat 58-60 en de
gepleisterde hoekwinkel Voorstraat 130 (beide circa 1880). Gietijzeren zuiltjes en
een portiek heeft de winkelpui van Voorstraat 94 (circa 1880). Voorbeelden van
rond 1890 geplaatste neorenaissance-puien zijn te vinden bij Voorstraat 354-356,
Groenmarkt 6-8 (trapgevel 1681) en Voorstraat 455 (1894). Andere winkels met
neorenaissance-details zijn Voorstraat 475 (1885), Voorstraat 122-126 (1892) en
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Voorstraat 408 (circa 1900). De zeer rijke eclectische gevel van Steegoversloot 29
kwam rond 1895 tot stand.
Diverse winkels werden gebouwd of verbouwd naar plannen van H.A. Reus. Voor
vaandelfabrikant C.M. van Diemen ontwierp hij de opvallende eclectische gevel van
het winkelpand Sine Labore Nihil (Voorstraat 251-253) uit 1893, waarvan de
winkelinrichting ook bewaard is gebleven. Verder ontwierp hij de eclectische
hardstenen winkelpui (1896) van het midden-18de-eeuwse pand Voorstraat 376-380
en de met neoromaanse details uitgevoerde winkel Voorstraat 273 (1898), waarvan
de pui is voorzien van bouwsculpturen van L. Zijl. Het veilinggebouw van de firma
Mak van Waay (Visstraat 25), bestaande uit een verkooplokaal, toonzaal en venduhuis,
werd in 1901 gebouwd ter plaatse van drie 16de-eeuwse panden in opdracht van S.J.
en A. Mak. Architect Reus ontwierp hiervoor de nieuwe gevel met rationalistische
elementen en jugendstil-details.
Uit het begin van de 20ste eeuw dateren verschillende jugendstil-puien, zoals die
bij Wijnstraat 178, Riedijk 94, Vriesestraat 144-146, Hofstraat 20 - en met een meer
sprekende omlijsting - Blekersdijk 19, Voorstraat 44 en Voorstraat 269 (alle circa
1905). Volledig in jugendstil opgetrokken gevels hebben Visstraat 11 (circa 1905),
de ‘Vleeschhouwerij’ Prinsenstraat 67 (circa 1908) en de winkels Steegoversloot
22-24, Voorstraat 193 en Voorstraat 194 (alle circa 1910). Opmerkelijk zijn de
winkels met bovenetalages. Voorbeelden met eclectische details zijn de hoekpanden
Voorstraat 431 (1901) en Voorstraat 429. Bij de laatste heeft men de grote
glasvlakken gevat binnen een stalen skelet met gietijzeren kolommen. Wijnstraat
223 werd in 1901 voor J. Louwen verbouwd met een jugendstil-pui met bovenetalage
naar ontwerp van L.P. Joosten. Het meest kenmerkende voorbeeld toont de in 1902
voor meubileerinrichting Zwijsen & Co. naar plannen van C. Tenenti ingrijpend
verbouwde winkel Voorstraat 180 (gerestaureerd 1993). De in verblendsteen
opgetrokken gevel is voorzien van tegeltableaux en gedecoreerde
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Dordrecht, Winkel Voorstraat 180 (1997)

hardstenen onderdelen. Andere voorbeelden uit circa 1905 zijn Voorstraat 123 en
Voorstraat 394. De slagerij Grote Spuistraat 43 (circa 1925) en de winkels Voorstraat
183, Vest 199 (beide circa 1930) en Steegoversloot 25-27 (circa 1935) vertonen
(zakelijk-)expressionistische details. Vanaf 1920 ontstonden verschillende grote
winkels, waaronder het met ronde hoektoren uitgevoerde expressionistische pand
Voorstraat 204 (circa 1925). Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de grote
winkels Voorstraat 268, Voorstraat 280 en Voorstraat 302 (alle drie circa 1925), de
dubbele hoekwinkel Torenstraat 138 (circa 1925) en de winkelcomplexen Voorstraat
320 (1923) en - met hoektoren - J. de Wittstraat 4-18 (1929), de laatste ontworpen
door Bureau Bilderbeek & Reus. Voorbeelden van warenhuizen zijn het met ‘Um
1800’- en art déco-elementen ontworpen Lindershuis (Bagijnhof 7-11; 1920) en het
warenhuis Visstraat 27 (circa 1920) met expressionistische details. Het voorm.
warenhuis van Kreymborg (Bagijnhof 46; circa 1930) heeft een
zakelijk-expressionistische vormgeving en het warenhuis van Vroom & Dreesmann
(Voorstraat 258) kreeg in 1923 een gevel in functionalistische stijl naar plannen van
J. Kuyt.
Horeca. Veel Dordtse cafés en hotels zijn gevestigd in oudere panden, bijvoorbeeld
het café in het in de kern 17de-eeuwse pand Groothoofd 4 nabij de

Dordrecht, Warenhuis Lindershuis

Groothoofdspoort. Het in 1840 gebouwde voorm. Hotel Bellevue (Boomstraat 37)
[54], bestaande uit diverse bouwdelen in eclectische stijl, heeft eind 19de eeuw een
verbouwing ondergaan naar plannen van H.W. Veth en opnieuw rond 1920 naar
plannen van C. Tenenti. Als hotel-café gebouwd is Café De Beurs (Tolbrug 9) [55],
met een gepleisterde gevel van circa 1880. Aardige horecapanden zijn J. de Wittstraat
49 (circa 1870; café 't Bevertje), met wit gepleisterde eclectische gevels en een
afgeronde hoek, Grote Spuistraat 49 (circa 1895; café De Pul), met afgeschuinde
hoek, en Noordendijk 12 (circa 1905; café De Vrijheid), voorzien van trapgeveltjes,
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boogfriezen en gekleurd metselwerk. Ontworpen in rationalistische stijl en voorzien
van jugendstil-details is het grote hoekpand met afgeronde hoek Groenmarkt 68-70
(circa 1905, restaurant Olympiade) [56]. Uitkragende hoektorentjes hebben de
horecapanden Singel 550 (circa 1915; café Effe) en Blauwpoortsplein 15-16 (eetcafé
De Passant). Het laatstgenoemde werd in 1926 gebouwd als woon- en winkelpand
naar ontwerp van A.S. Schmidt. Traditionalistisch van vorm is het horecapand
Wijnstraat 241 (circa 1925; eetcafé Baloe Beer). Een kenmerkend voorbeeld van
een hotel-café in combinatie met winkels en woningen is het complex
Blauwpoortsplein 5-14, gebouwd in 1933-'34 naar een traditionalistisch ontwerp van
J. Oosterbeek.
Kantoor- en bankgebouwen. Aan de Merwedekade staan enkele huizen met een
kantoorgedeelte, zoals het eclectische pand Merwedekade 70 (circa 1865) met
mezzaninoverdieping. Het drielaagse dubbele pand Singel 447-451 (circa 1890) heeft
ook deze combinatie. Opvallend door zijn gevel in verblendsteen en decoraties in
contrasterende kleuren is het voorm. expeditiekantoor van de drankenhandel H.F.
Onderwater ‘Luctor et Emergo’ (Bomkade 12-13; circa 1890) [57]. Een gebouw met
tegeltableaus in de daklijst is Visstraat 19-23 (bedrijf gesticht 1860, gevel 1898. Aan
de Wijnstraat en de Groenmarkt staan verschillende voorname kantoren met
natuurstenen gevels, waarvan er diverse zijn ontworpen door H.A. Reus. Notaris
W.H. van Bilderbeek liet door hem in 1895 het notariskantoor Groenmarkt 10 bouwen
met een expositieruimte op de verdieping. In 1906 werd het kantoor aan de linkerzijde
uitgebreid naar plannen van B. van Bilderbeek. Reus ontwierp in 1896 ook het voorm.
kantoor van de brandverzekeringsmaatschappij De Holland (Wijnstraat 168; met
conciërgewoning) [58] en de uitbreidingen in dezelfde stijl in en na 1907. Van zijn
hand is verder de voorm. Twentsche Bank (Wijnstraat 239; 1904), gebouwd in
opdracht van Stoop & Zn. [59], waarvan Ed. Cuypers

Dordrecht, Bankgebouw De Twentsche Bank
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de uitbreiding in dezelfde stijl ontwierp (1916). De met de regenpijpen verbonden
salamandersculpturen zijn van L. Zijl. Jugendstil-elementen heeft ook zijn ontwerp
voor het voorm. kantoorpand met bovenwoning van de firma gebr. Wolff Hzn.
(Groenmarkt 70; 1906). Het door C. Tenenti ontworpen bankgebouw Groenmarkt
78 (1917) heeft een natuurstenen gevel met art déco-vormen. Topgevels, natuurstenen
kruisvensters en een traptorentje bepalen het door A.D.N. en J.G. van Gendt in
eenvoudige neorenaissance-stijl ontworpen voorm. bijkantoor van de Nederlandse
Bank (Wijnstraat 209; 1906, met conciërgewoning). De voorm. Spaarbank van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Johan de Wittstraat 2; 1912-'13) [60] is
ontworpen in rijke ‘Um 1800’-stijl door A. Ek. Opvallend is het voorm.
kantoorgebouw van de verzekeringsmaatschappij ‘Holland van 1859’ (Burg. De
Raadtsingel 97) [61], gebouwd in 1937-'39 naar een functionalistisch ontwerp met
expressionistische elementen van S. van Ravesteyn. Het in beton uitgevoerde

Dordrecht, Wijnpakhuis Voorstraat 83-85, achterzijde

brede eenlaagspand heeft stalen vensters en op het platte dak een ovale
vergaderruimte. Het is toegankelijk via een breed uitwaaierende trap en een entree
onder een luifel, bekroond door een sculptuur voorstellende een man die twee paarden
bedwingt (W. van Kuilenburg). Bij een verbouwing rond 1985 zijn ontsierende
uitbreidingen toegevoegd. Het voorm. Tomadohuis (Stationsweg 4) [62] is een
functionalistisch kantoorpand van acht bouwlagen met horizontale glasstroken. Dit
kantoor van de fabriek in huishoudelijke artikelen ‘Van der Togt Massa-Artikelen
Dordrecht’ is in 1959-'62 opgetrokken naar ontwerp van H.A. Maaskant.
Pakhuizen. Het pakhuis Voorstraat 386 stamt in de kern uit de 15de eeuw en
heeft lage verdiepingen met 18de-eeuwse vensters (winkelpui circa 1930). Een groot
aantal pakhuizen dateert uit de 17de eeuw. Het voorm. wijnpakhuis Voorstraat 83-85
(begin 17de eeuw) is een fors pand met trapgevels; de neorenaissance-voorgevel is
na een brand in 1895 opgetrokken. Andere voorbeelden zijn de pakhuizen
Swartsenborch (Wijnstraat 213; circa 1650), met gereconstrueerde trapgevel, en
Bomkade 6-6a (tweede helft 17de eeuw) met twee diepe panden achter één afgeknotte
puntgevel. De kenmerkende lage verdiepingen zijn ook te vinden bij de - van hun
topgevels ontdane - 17de-eeuwse pakhuizen Rusland (Korte Engelenburgerkade 2;
1688) en Neurenburg (Korte Engelenburgerkade 12-16). Voorbeelden van diepe
pakhuizen met hijstravee en tuitgevels zijn Nieuwe Haven 9 (1690), Hoge Nieuwstraat
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8-12 en Grote Kalkstraat 7 (beide eind 17de eeuw). De pakhuizen Kuipershaven
20-25 kregen vermoedelijk tussen 1698 en 1730 nieuwe gevels.
Opvallend zijn de pakhuizen met rijk versierde hals- of klokgevels. De klokgevel
van Kuipershaven 18 (1658) wordt geleed door kolossale pilasters en is versierd met
guirlandes en een segmentvormig fronton. Het voor de spijkerhandelaar Huybert
Borret uit Luik gebouwde pakhuis Het Meervat (Kuipershaven 41-42; 1700) heeft
een rijke classicistische halsgevel met klauwstukken en het gekroonde wapen van
de families Borret-Waltherij. Zeer imposant is de klokgevel van het pakhuis Stockholm
(Wolwevershaven 30; 1730),

Dordrecht, Pakhuis Stockholm
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gebouwd voor de in die stad geboren suikerraffinadeur Johan Anthony de Bruyn.
Twee identieke klokgevels met frontons bezit Hoge Nieuwstraat 109 (begin 18de
eeuw). Een combinatie van twee pakhuizen, een met puntgevel en daarnaast een met
lijstgevel, hebben Het Lam (Hoge Nieuwstraat 37, oorspronkelijk bierbrouwerij,
1706) en het Speykerhuys en de Speykermand (Kuipershaven 140-141, 1715).
Opvallend door zijn omvang en situering is het pakhuis Vredenburg (Bomkade 14;
1776). Andere 18de-eeuwse voorbeelden zijn de pakhuizen Merz (Korte Kalkhaven
3) en Binnen Walevest 98 met puntgevels en verder Voorstraat 82 en Bordeaux
(Wijnstraat 61-63) met lijstgevels. Bij de met getoogde vensters uitgevoerde pakhuizen
Dolhuisstraat 53-55 (1778) zijn de geveltoppen verdwenen en de kappen gewijzigd.
Ook verder van het water af staan enkele pakhuizen, zoals het ingebouwde pand
Munt 7 (met sleutelstuk uit 1757) en het kleine pand Vest 125. Voorbeelden van hoge
en brede pakhuizen met lijstgevels zijn Hoge Nieuwstraat 119 (circa 1840), het
wijnpakhuis In Vitro Veritas (Binnen Walevest 40-46; circa 1860), en - iets kleiner
- de pakhuizen Rheims (Kuipershaven 16; 1859) en Wolwevershaven 36 (circa 1860).
Een pilastergeleding en een fronton-achtige topgevel heeft het ijzerwarenpakhuis
Grote Kerksbuurt 31-33 (1880), ontworpen door H.W. Veth voor de firma Jacob van
Wageningen. Verwant, maar eenvoudiger van opzet, is het pakhuis Grote Kerksbuurt
62. Zakelijk-expressionistische elementen vertoont het pakhuis Rhein-Elbe
(Kuipershaven 32-33; circa 1925).
Bedrijfsgebouwen. Van de vele, vroeger voor de stad zo belangrijke, brouwerijen
resteert de bierbrouwerij De Sleutel (Groenmarkt 105) [63]. Dit diepe pand heeft
een vroege renaissance-trapgevel uit de tijd van de stichting van de brouwerij
(1553-'60). Bij het pakhuisgedeelte aan de achterzijde (Varkenmarkt 128-140) is het
hardstenen rondboogpoortje gedateerd ‘1612’. Uit de 18de eeuw stammen het vroegere
pakhuis Grotekerksbuurt 29, nu een boekbinderij-linieerfabriek, en de gebouwen
van de stoomdrukkerij en drukkerij Holster (Wijnstraat 147-153) met een pui in
jugendstil-vormen. In rationalistische stijl uitgevoerd is het drukkerijgebouw
Vrieseweg 78-80 (circa 1905). De voorm. glas- en spiegelfabriek P. Dolk & Zn.
(Knolhaven 6-8) [64] heeft een gevel uit circa 1910, met torentje en gefacetteerd
vensterglas; de gevelversiering met opschrift vermeldt de stichting van het bedrijf
in 1803 en de uitbreiding in 1898. In 1850 gesticht door J.J.B.J. Bouvy en in de
huidige vorm gebouwd in 1881 is de voorm. glasfabriek Bouvy (Schrijversstraat 2),
een drielaags pand met decoratieve banden, opvallende lisenen en een tandfries.
Verwant in stijl, met een ‘kant’-decoratie onder de dakrand, is het gebouw van de
voorm. distilleerderij H.C. Wyers (Korte Breestraat 1-3; circa 1880) [65]; het heeft
een hoger opgetrokken gevel- en dakopbouw op de hoek van de Vriesestraat. De
voorm. destilleerderij Methusalem (Wijnstraat 129-135) werd in 1892 gebouwd in
neorenaissance-stijl. De voorm. destilleerderij-likeurstokerij S. Rutte (Vriesestraat
130), gevestigd in 1872, kreeg in 1903-'05 een jugendstil-pui. Het interieur in
neorenaissance-stijl werd in 1964 van elders overgebracht. Het glas-in-lood in de
bovenlichten in de zijgevel is van H. Lamoen (circa 1920). De voorm. sigarenfabriek
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Dordrecht, Distilleerderij H.C. Wyers

(Keizershof 12) [66] kwam in 1896 tot stand naar een rijk eclectisch ontwerp van de
toenmalige fabriekseigenaar A. van Kammen.
Diverse Dordtse bedrijven waren gericht op de scheepvaart. Het monumentale
gebouw van de rederij T. Muller B.V. annex Sleepdienst ‘En Avant’ (Merwekade
81-83) [67] heeft een brede gepleisterde neoclassicistische gevel uit 1865. Het voorm.
bedrijf in Scheepsen Machinekamerbehoeften H.A. Gelissen (Bolwerk 2-4) dateert
uit 1909 en werd in 1916 in vergelijkbare rationalistische stijl uitgebreid met het
herenhuis Merwedekade 102. De voorm. Machinefabriek en Ketelmakerij L.
Straatman (Kuipershaven 169-171a) [68] was gevestigd in enkele oudere pakhuizen
(1615, 1723; onderpui 1902) en werd verbouwd en uitgebreid in 1916 (gerestaureerd
1998). In de haven ertegenover bevindt zich de scheepslift of het schroevendok uit
1928, een ijzeren bokconstructie waarmee schepen uit het water getakeld konden
worden om scheepsroeren en schroeven te repareren of vervangen. Uit 1917 dateert
het grote pand met bovenwoning van scheepsreparatiebedrijf A.H. Pols & Zn.
(Keizershof 6-10).
De voorm. Stoom- en oliefabriek
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J.H. Lebret (Achterhakkers 17-20) [69] uit 1871 is een breed fabriekspand, waarvan
het neoclassicistische middengedeelte is voorzien van pilasters, een middenrisaliet
met rustiek pleisterwerk en een driehoekig fronton. Vanaf 1904 was hier de ‘Eerste
Nederlandsche Dogcakes Fabriek’ gevestigd en rond 1990 is het pand verbouwd tot
appartementen. Van de voorm. Dordtse Steenhouwerij v/h V.d. Stek (Houttuinen 25)
resteert de met ijzeren rondboog-bovenlichten en rozetten uitgevoerde bakstenen
loods (circa 1880). De steenhouwerij (Vest 103-109) is een bedrijf met bovenwoning
uit 1903. Van een voorm. wasserij-blekerij (Kromhout ong.) is de schoorsteen
behouden met daarop de letters ‘DMI’ (circa 1925). De voorm. kantine van de N.V.
Biscuitfabriek Victoria (Hoge Bakstraat 44) [70] werd in 1942 gebouwd naar een
functionalistisch ontwerp van D. Roosenburg. Het met siermetselwerk uitgevoerde
gebouw heeft een modern aanzien door de ronde eindgevel en de gebogen kap van
holle bims-betonplaten op ijzeren spanten.
De windmolen ‘Kijck over den Dijck’ (Noordendijk 144) [71] is een hoge ronde
stellingmolen met een

Dordrecht, Watertoren Noordendijk

Dordrecht, Lange IJzeren brug

gepotdekselde houten kap, gebouwd in 1713 als korenmolen.
Watertorens. De voorm. watertoren aan de Noordendijk verrees in 1882 naar
ontwerp van J.A. van der Kloes met advies van ingenieur A.G. de Geus. Deze forse
bakstenen toren met drie geledingen heeft een koepel op het dak en bevat een ijzeren
vlakbodemreservoir en een grote reinwaterkelder. Bij een modernisering in 1938
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zijn de hoektorentjes (met ijzeren wenteltrappen) ingekort. Op het fabrieksterrein
van Dupont staat bij Baanhoekweg 22 een brandblustoren uit 1961 gebouwd door
De Vries Robbé & Co., met een stalen skelet als drager van een hangbodemreservoir.
Elektriciteitscentrale. Van de gebouwen van het Gemeentelijk Energiebedrijf is
het ‘Energiehuis’ (Noordendijk 148) uit 1910 het oudste. Aansluitend staan een
hogere aanbouw uit 1915, met hoge vensters tussen lisenen, en een breed gebouw
in functionalistische stijl met horizontale vensterstroken (1928; Chr.G. van Buuren).
Verderop bij de hoek van de Noordendijk en Oranjelaan staat nog een groot gebouw
in functionalistische vormen, gekenmerkt door met banden gesierde lisenen en
muurvlakken (circa 1955).
Bruggen. De oudste overbrugging in de stad ligt bij het stadhuis (Stadhuisplein
1), dat met drie bogen over de Voorstraathaven is gebouwd (1388, gerestaureerd
1985). Vermoedelijk 18de-eeuws is de nabijgelegen Lombardbrug, een dubbele
bakstenen boogbrug. Diverse bruggen werden midden 19de eeuw vervangen door
ijzeren bruggen naar ontwerp van G.N. Itz, zoals de Nieuwbrug (bij
Zakkendragerstraat) over de Wijnhaven, een gietijzeren boogbrug uit 1851 vervaardigd
door de firma Wed. D.A. Schretlen & Zn. (gerestaureerd 1997). De brug had in het
midden een mast- of oorgat met klep, maar die heeft men in 1914 vastgezet. Ook
door Itz ontworpen zijn de Damiatebrug (bij Wolwevershaven 3; 1855), een dubbele
ijzeren ophaalbrug met balansen van geklonken welijzer, de Lange IJzeren Brug
over de Nieuwe Haven (1855-'56), een voetgangersbrug met in het midden een
dubbele basculebrug met kwadranten, en de overkluizing van het A. Scheffersplein
(1854), waarvan de stenen overbrugging (sinds 1659) werd vervangen door dertien
gietijzeren liggers. Voor al deze bruggen leverde de Haagse firma L.J. Enthoven &
Co. het ijzerwerk. De Pelserbrug over de Voorstraathaven (bij Pelserstraat) is een
ijzeren brug uit 1874 met (vastgezet)
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oorgat. Opmerkelijke ijzeren draaibruggen zijn de Mazelaarsbrug (na 1868) bij de
toegang van de Leuvehaven tot het Maartensgat en de dubbele draaibrug (1890) bij
de toegang tot de Kalkhaven.
Voorbeelden van bruggen uit het begin van de 20ste eeuw zijn de Visbrug over
de Voorstraathaven (bij Visstraat; 1901) en de Engelenburgerbrug (bij
Blauwpoortsplein; 1910-'11) bij de ingang van de Nieuwe Haven; de laatste is een
rolbasculebrug met bewerkte brugpijlers en jugendstil-details. De Vriesebrug (bij
Vrieseplein; 1932) over de Spuihaven is een enkelvoudige basculebrug naar ontwerp
van A.J. Argelo met een brugwachters- en een bedieningshuisje. Gebouwd met
esthetisch advies van H. van der Kloot Meijburg is de traditionalistische Leuvebrug
(bij Pottenkade 1; 1937), een bakstenen boogbrug met sculpturen van H. Krop.
De spoorbrug over de Oude Maas (bij Brugweg) werd in 1866-'72 gebouwd. Na
oorlogsschade heeft men een gedeelte in 1950 vernieuwd door een dubbelsporige
vakwerkbrug en in 1970-'72 volgde de vervanging van andere delen. In 1994 zijn
een tweede dubbelsporige overbrugging en het dominante modernistisch vormgegeven
hefgedeelte gereed gekomen. Ernaast ligt de verkeersbrug (Brugweg ong.) uit 1939
met een dubbele basculebrug en in vakwerk uitgevoerde vaste brugdelen. Deze laatste
waren eerder al als montagebruggen gebruikt bij de bouw van de boogbrug over de
Waal bij Nijmegen.
Het station (Stationsplein 1-4) [72] werd in 1871-'72 gebouwd aan de lijn
Rotterdam-Breda als een stationsgebouw eerste klasse van de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.). Het met wenkbrauwen boven de vensters
uitgevoerde neoclassicistische gebouw is ontworpen met een hoger middendeel en
hogere hoekpaviljoens. Het ontwerp is waarschijnlijk van K.H. van Brederode of
mogelijk van N.J. Kamperdijk. Aan de spoorzijde hangt een luifel uit de bouwtijd
en het eilandperron heeft een overkapping met paraplu-spanten uit 1900.
Het voorm. veerhuis van het veer op Papendrecht (Bleijenhoek 2) [73] werd rond
1895 gebouwd in neorenaissancestijl met chaletstijl-elementen.
Straatmeubilair en gedenktekens. Het in 1861 op een gietijzeren postament
geplaatste bronzen standbeeld van Ary Scheffer (A. Schefferplein ong.) is ontworpen
door J. Mezzara en zijn dochter C. Marjolin-Scheffer en in brons gegoten door de
firma Eck & Durand te Parijs. Uitgevoerd in gegoten zink en voorzien van
neorenaissance-decoraties is de sierlijke fontein op het Beverwijcksplein (circa 1880).
Het bronzen standbeeld van Johan en Cornelis de Witt (Groenmarkt bij Visbrug)
werd in 1918 vervaardigd naar ontwerp van T. Dupuis en gegoten door de firma
F.W. Braat; het voetstuk en de achterwand zijn ontworpen door D. Roosenburg. De
zitbank met klok in het Oranjepark werd in 1935 aangeboden aan de gemeente door
het personeel van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf (G.E.B.).
Het bioscoop-theater (Visstraat 50) [74] werd rond 1925 gebouwd in
expressionistische stijl, getuige de bovenbouw met geknikte deklijsten. Boven de
zijtoegangen zitten - mogelijk later aangebrachte - figurenreliëfs.
Het voorm. badhuis (Bankastraat 10), nu buurthuis ‘De Driesprong’, werd in 1929
gesticht door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en bestaat uit een achtzijdig
hoekvolume met koepeltje en lagere zijvleugels.
De tribune (Halmaheiraplein 26) van de voetbalvereniging O.D.S. is een overdekte
zittribune uit 1933, aanvankelijk gebouwd bij een paardenrenbaan naar plannen van
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de N.V. Aannemersmaatschappij Groeneveld. Het pannendak rust op een ijzeren
spantconstructie van vakwerk V- en dubbele Polonçeau-spanten (restauratie 2003-'04).
Parken. Uit de buitenplaats Merwesteyn voortgekomen is het sinds 1885 openbare
Merwesteinpark (Groenedijk ong.) met een toen vernieuwde aanleg in late
landschapsstijl naar ontwerp van C. Kwast. Het buitenhuis (circa 1852) werd in de
Tweede Wereldoorlog vernield, maar de bijbehorende neoclassicistische
tuinmanswoning (Groenedijk 51) resteert. Verder bevat het park een dierenweide,
drie gietijzeren hekken, enkele betonnen bruggetjes, een gedenkzuil voor burgemeester
H.J.W. Wichers (1921; Ed. Cuypers) en een bevrijdingsmonument (1952; H. Petri).
Het Weizigtpark (Krispijnseweg ong.) ligt op het oorspronkelijke terrein van de
19de-eeuwse buitenplaats Weizigt, die werd aangelegd door E.W.H. de Maritz van
Crayestein (1866). Na de aankoop (1942) en de herstructurering naar plannen van
S.G.A. Doorenbos (1944) volgde in 1948 de opening als stadspark. Het in 1933-'36
als werkverschaffingsproject aangelegde Wantijpark (Baden Powelllaan ong.) is een
groot landschapspark langs het Wantij. Het door D.F. Tersteeg in een gemengde stijl
ontworpen park omvat waterpartijen, weiden, slingerende wegen, een verdiept gelegen
plantsoen, een toegangshek en een romantische ruïne met arcaden en steunberen. De
laatste is het restant van de schietbaan (circa 1910) van het in Dordrecht gelegerde
Corps der Pontonniers. Belangrijk is verder het Wantijbad (1936), ontworpen door
A.J. Argelo in laat-expressionistische vormen en bestaande uit een pomp- en
filtergebouw en een openluchtzwembad op vlindervormige plattegrond met een
constructie in blauw geschilderd beton en staal.
Begraafplaatsen. In 1828 werd naar ontwerp van J. Smits op het voorm. landgoed
Blauwhuis de omgrachte Alg. begraafplaats ‘Essenhof’ (Nassauweg 200) aangelegd.
Het huidige ingangshek met brug dateert uit 1829. Het ingangshek aan de
Dubbeldamseweg-Zuid behoorde vermoedelijk evenals de vijverpartij en de eenlaags
dienstwoning (circa 1800) tot het landgoed. De begraafplaats is uitgebreid in 1937.
De voorm. aula

Dordrecht, Alg. begraafplaats Essenhof, aula

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

164

Dordrecht, Isr. begraafplaats, metaarhuisje

(1938-'39) is ontworpen door A.J. Argelo in laat-expressionistische stijl en heeft
stalen ramen met glas-in-loodwerk van T. Berg. De begraafplaats bevat
grafmonumenten, zerkenrijen op roeven, omhekte velden met zerken en
zerkenmedaillons. Interessant zijn de grafkelder voor de familie De Roo van Capelle
(circa 1836), de door P. Schotel vervaardigde zerk voor C.J. de Vogel († 1879), het
beeld Insulinde van J. Mendes da Costa op het graf van professor P.J. Veth († 1895),
de stèle van de familie Lotsy (circa 1913) en het marmeren beeld voor J.J.
Vriesendorp-De Bosson († 1924) van de Italiaan A. del Santo. Op de erehof voor de
gesneuvelden in 1940 staat een beeld van C. van Kralingen. De Isr. begraafplaats
(bij Nieuweweg 2), aangelegd in 1869, is toegankelijk via een brug met hekwerk en
heeft een door H. Linse ontworpen metaarhuisje in neomoorse stijl (1870). Op de
uit 1881 daterende R.K. begraafplaats (Reeweg Oost 118-120) is nog een enkele
oude grafkelder aanwezig. Opvallend is het door een engel bekroonde rijke
grafmonument voor de familie Kolkman (1894).

Driebruggen
(gemeente Reeuwijk)
Wegdorp zonder kerk, ontstaan in de 17de eeuw bij de brug over de Dubbele Wiericke.
De bebouwing (Kerkweg) ontwikkelde zich vanaf de brug tot aan de parallel gelegen
wetering met boerderijenlint (Hoogeind-Laageind).
Het voorm. raadhuis van de gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en
Papekop (Kerkweg 4) is een sober zakelijk-expressionistisch gebouw uit 1927 met
op de nok een klokkentorentje. Sinds 1982 dient het pand als bank.
Woonhuizen. Uit de 17de eeuw stamt het onderkelderde dwarse eenlaagspand
Zuidkade 2, met zijpuntgevels voorzien van schouderstukken. Ontlastingsbogen in
het metselwerk markeren oude vensteropeningen. Een stoep met gietijzeren
balusterleuning geeft toegang tot de omlijste ingang in de gepleisterde voorgevel.
Het door M.C. van Wijngaarden ontworpen herenhuis Kerkweg 15 met koetshuis
dateert uit 1888. Een eenvoudige neorenaissance-detaillering hebben de
laat-19de-eeuwse dwarse eenlaagspanden Hoogeind 10, Kerkweg 6 en 18, en de
arbeiderswoningen Kerkweg 31-35 en 36-40. Rond 1920 gebouwd zijn de kleine
villa's Zuidkade 47 en Antonia (Hoogeind 8; 1922)
Boerderijen. Een 18de-eeuwse oorsprong hebben de hallenhuisboerderijen
Hoogeind 34 (met kelder en opkamer), Laageind 15 en De Groendijck 2; de laatste
heeft een empiredeur en deels vernieuwde gevels. Voorbeelden van laat-19de-eeuwse
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langhuisboerderijen zijn Laageind 27 en 45. De in 1909 gebouwde boerderij Laageind
55 heeft siermetselwerk in gele baksteen en gesneden windveren.
Het gemaal (Prinses Beatrixkade 10) werd in 1911 gebouwd als stoomgemaal met
een centrifugaalpomp van de firma Pannevis (1911).

Driebruggen, Woonhuis Zuidkade 2

Dubbeldam, Raadhuis

Dubbeldam
(gemeente Dordrecht)
Dorp, ontstaan bij de dam (1282) in de veenkreek de Dubbel en verdronken tijdens
de St.-Elisabethsvloed (1421). Na de herindijking van Het Oude Land van Dubbeldam
(1601-'03) vormde zich een lintdorp met aan de westzijde de buitenplaats Dordwijk.
Eind 19de eeuw volgden lintvormige uitbreidingen. Verdere groei na de Tweede
Wereldoorlog heeft van Dubbeldam een voorstad van Dordrecht gemaakt
(geannexeerd 1970).
Het voorm. raadhuis (Dubbelsteynlaan West 39) is een neoclassicistisch gebouw
uit 1890 met een souterrain en een tot een torentje opgetrokken gepleisterd
middenrisaliet. Het ontwerp is van A. van der Linden.
De openbare lagere school (Dubbelsteynlaan West 74) is een zesklassige
gangschool uit circa 1905.
De R.K. Emanuelkerk (Oudendijk 110) werd opgetrokken in 1913 als
verenigingsgebouw ‘Helpt Elkander’ en diende vervolgens als Geref. kerk. Bij de
inrichting tot katholieke kerk in 1967 heeft het een opengewerkt geveltorentje
gekregen.
Dordwijk (Dordwijklaan 2-6). Deze in 1630 gestichte buitenplaats kwam in 1692
in eigendom van brouwer Pieter Onderwater en zijn familie. Het 17de-eeuwse huis
met rijzige achtzijdige toren werd rond 1800 verbouwd tot de huidige kasteelboerderij
(Dordwijklaan 6), die na verwoesting in 1940 werd herbouwd
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Dubbeldam, Buitenplaats Dordwijk, kasteelboerderij

naar plannen van B. van Bilderbeek (1941). In 1852-'54 liet jhr. mr. P. van de Wall
de eclectische villa Huize Dordwijk (Dordwijklaan 2) bouwen als een driebeukig
pand met hoger opgetrokken middenbeuk. In 1880 kwam de buitenplaats in bezit
van jhr. P.J.J. Repelaer, die het huis liet vergroten en wijzigen in chaletstijl. Opvallend
zijn de opengewerkte topstukken aan de windveren, houten veranda's en
balkonhekken. Binnen heeft de middenzaal interessant stucwerk en verder bovendeuren plafondschilderingen (1880) van J. Stortenbeker.
Het park kreeg naar ontwerp van J.D. Zocher jr. (1852) een landschappelijke
parkaanleg en werd vervolgens in fasen uitgebreid door C.E. Eggink sr. en na 1875
door zijn zoon C.E. Eggink jr. Tot de tuinobjecten behoort een hardstenen beeld van
Hercules en Cerberus (eerste helft 18de eeuw). Ontworpen door Eggink sr. zijn de
tuinmanswoning (Dordwijklaan 4a; 1861; deels opgehoogd rond 1890) en de
langgerekte oranjerie (1861) in eclectische stijl. De oranjerie heeft een hoger opgaande
middentravee met puntgevel en een zadeldak op gietijzeren kapconstructie; maximale
lichtinval wordt verschaft door fenêtres-à-terre, die ook in de tuitvormige zijgevels
zitten. Het gietijzeren toegangshek (1861) heeft opengewerkte steunen met daarop
de naam van de buitenplaats. Omdat Huize Dordwijk niet voldeed voor bewoning
in de winter werd in 1891-'92 voor jhr. P.J.J. Repelaer de Villa Sorghvliet
(Dordwijklaan 8) gebouwd naar een ontwerp in neorenaissance- en chaletstijl-vormen
van J.F. Klinkhamer. Samen met B.J. Ouëndag ontwierp hij ook de uitbreiding in
1899. Het thans ‘Villa Repelaer’ genoemde huis is na een brand in 1995 herbouwd.
Dubbelsteyn (tegenover Dubbelsteynlaan West 74). Van deze rond 1730 gestichte
buitenplaats werd het in 1785 gebouwde huis afgebroken in 1878. Het park werd
begin 19de eeuw naar ontwerp van J.D. Zocher sr. gewijzigd in landschapsstijl. Het
smeedijzeren inrijhek met hardstenen pijlers dateert mogelijk uit 1875.
Woonhuizen. Uit de 19de eeuw dateren het eclectische herenhuis Dubbelsteynlaan
West 46 (circa 1860), met gepleisterde decoraties, en de voor A. van der Linden
gebouwde T-vormige gepleisterde eclectische villa Dubbelsteynlaan West 24 (1886)
met serre en koetshuis. Karakteristieke 20ste-eeuwse villa's in expressionistische
stijl staan aan de Burg. Jaslaan, waaronder de nrs. 16 (1920) en 48. Een ander
voorbeeld is villa De Hooge Heul (Dubbelsteynlaan West 1; 1925, uitbreiding 1936).
Meer zakelijk-expressionistisch van ontwerp zijn de villa's Burg. Jaslaan 12 (1930)
en 't Oude Landt (Dubbelsteynlaan West 47; circa 1935).
De watertoren (bij Provincialeweg 74), opgetrokken in 1916 naar ontwerp van
J. Smit en constructeur A. Visser, is een zeszijdige betonnen toren met
holbodemreservoir. Bij de restauratie in 2001 heeft de toren een nieuwe bekleding
gekregen en zijn een wenteltrap en een uitzichtbalkon toegevoegd.
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De Alg. begraafplaats (Zuidendijk 270) werd in 1828 gesticht op de voorm.
buitenplaats Wielborg. Het via een brug en smeedijzeren sierhek toegankelijke terrein
met vijverpartij is later L-vormig vergroot.
Boerderijen. In het Dubbeldamse buitengebied bij Dordrecht liggen enkele
waardevolle boerderijen. Een dwars geplaatst voorhuis heeft de uit de eerste helft
van de 19de eeuw daterende Alloyzehoeve (Zeedijk 10). Boerderijen met een grote
zijlangsdeelschuur en een kleiner voorhuis komen het meest voor. Voorbeelden
hiervan zijn de in de kern mogelijk 18de-eeuwse boerderij De Hoop (Haaswijkweg
Oost 14; sluitsteen schuur ‘1706’) en de boerderijen Bouwlust (Zuidendijk 302; circa
1875), Zuidendijk 329-331 (1891), Middenhoeve (Laantje van Middenhoeve 4; circa
1900), Noordhoeve (Noordendijk 811; circa 1900), Zanddijk 5 (1905) en Haaswijkweg
West 108 (1912). Schuren van zeer grote afmetingen bevinden zich bij de Dordtse
manege (Spirea 2; 1912) en op de voorm. buitenplaats Rustenburg (Kilweg 2-4;
1922).
Sluizen en gemalen. Ten oosten van Dubbeldam liggen twee schutsluizen uit
1864, te weten de Ottersluis in het Wantij (Zeedijk ong.) en de Helsluis in de Helsloot
(bij Merwelanden 33). De laatstgenoemde heeft een ijzeren rolbrug en een
sluiswachterswoning uit 1888. Het voorm. stoomgemaal Aan Het Vissertje
(Loswalweg 2), gebouwd in 1882 aan het Wantij, werd in 1902 gedeeltelijk vernieuwd
en in 1932 geëlektrificeerd. Het gemaal bij Heerenweg 5 werd samen met de
bijbehorende woning (Heerenweg 5) in 1916 gebouwd in eenvoudige rationalistische
stijl en is thans een winplaats van het waterleidingbedrijf in het gebied ‘Kop van 't
Land’.
Polder De Biesbosch. Vanaf 1758 werden delen van de verloren gegane Grote
Waard herdijkt. Het laatste deel werd in 1926 verwezenlijkt in het kader van de
werkverschaffing. Van vóór de drooglegging resteren nog enkele op een verhoging
in het landschap gesitueerde griendketen, eenvoudige schuilhuisjes van griendwerkers
(Van Elzelin-
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genweg; circa 1900). Ter herinnering aan de aanleg van de nieuwe wegen heeft men
in 1928 een als obelisk uitgevoerde mijlpaal geplaatst (Oude
Veerweg/Zuidbuitenpoldersekade). Uit 1936 dateert de Stoopbank
(Noorderelsweg/Zuidwestdijk), een verhoogd en ommuurd uitzichtterras met
achtzijdige uitbouw, toegankelijk via een brug en een trap. De in 1935-'40 voor de
Vereeniging ‘De Biesbosch’ in het drooggelegde gebied gebouwde boerderijen
hebben vaak een villa-achtige woning, zoals te zien is bij de Heer Gheenemanshoeve
(Noorderelsweg 9) en de boerderij Griendheuvel (Noorderelsweg 12; 1937). Een
vrijstaand woonhuis heeft Hoeve De Biesbosch (Van Elzelingenweg 1; 1937, schuur
1934).

Everdingen
(gemeente Vianen)

Everdingen, Fort Everdingen, Diefdijk

Dijkdorp aan de Lek, ontstaan in de middeleeuwen op een brede bedijkte oeverwal.
Dit voor het eerst in 1284 vermelde dorp ontwikkelde zich bij het kasteel Everstein
(1406 verwoest) en langs de Lekdijk. Begin 20ste eeuw ontstond binnendijks enige
bebouwing en na de Tweede Wereldoorlog heeft men hier een woonwijk
verwezenlijkt.
De Herv. kerk (Kerkstraat 7), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een vijfzijdig
gesloten eenbeukige kerk met geveltoren en achtkantige lantaarn. De huidige kerk
is het restant van een laatgotische kerk (herbouwd na brand in 1498), waarvan in
1810 het schip instortte. Een deel van het schip werd toen gesloopt, de toren volgde
in 1855. Van het daaropvolgende herstel in 1857 dateert de westgevel met geveltoren.
In de lantaarn hangt een door Henrick van Trier gegoten klok (1581). De in 1857
aangebrachte gevelbepleistering heeft men bij een restauratie in 1930-'31 verwijderd.
Het interieur van de in 1972-'73 opnieuw gerestaureerde kerk wordt gedekt door een
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houten tongewelf en bevat een preekstoel en doophek uit de eerste helft van de 17de
eeuw.
De R.K. St.-Petrus en Pauluskerk (Lekdijk 25) is een driebeukige hallenkerk
met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde
naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1899 naar ontwerp van A. Tepe. Het
interieur wordt gedekt door stenen kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een
laat-19de-eeuwse preekstoel, communiebank en diverse beelden, waaronder die van
Petrus en Paulus (firma Stoltzenberg) en een tro-
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nende Maria met kind (1911; atelier Mengelberg). De gebrandschilderde ramen
(1899-1911) zijn vervaardigd door atelier H.J.J. Geuer.
De neogotische pastorie (Lekdijk 27) kwam al in 1876 tot stand, ook naar ontwerp
van Tepe. Het bijbehorende koetshuis werd in 1899 gebouwd met sloopstenen van
een nabijgelegen schuurkerk (1802). Uit 1931 dateert de door J.W. Benschop
ontworpen neogotische tweeklassige R.K. lagere school met onderwijzerswoning
(Lekdijk 21-23)
Boerderijen. In en om het dorp liggen verschillende waardevolle boerderijen. Bij
de boerderij Essensteyn (Lekdijk 5-7) stamt het opvallend grote voorhuis, met aan
weerszijden een kelder en opkamer, uit de 17de eeuw. Het schuurgedeelte is rond
1960 afgebroken. Het bijna vierkante, later gepleisterde, voorhuis van de in 1980
gerestaureerde boerderij Rustenburg (Lekdijk 15) werd gezien de houtconstructies
gebouwd rond 1600. Bij een grote verbouwing in 1782 (jaartalankers) heeft men de
kap verhoogd en het schuurgedeelte met groot overstekend achterschild vernieuwd.
In opzet 17de-eeuws zijn verder de boerderijen Diefdijk 23 en Lekdijk 47. Veel jonger
zijn de langhuisboerderijen Tienhovenseweg 15 (circa 1875) en Tienhoven
(Tienhovenseweg 27; 1888), en de met decoratief metselwerk en mooie windveren
versierde langhuisboerderijen Tienhovenseweg 13 (1892) en Vreden Hof (Lekdijk
11; circa 1905). De Diefdijk ten oosten van Everdingen werd in 1284 op de grens
van Holland

Zijderveld bij Everdingen, Coupure in de Diefdijk

en Gelre opgeworpen als waterscheiding. Na een doorbraak in 1573 (Wiel van Bassa
bij Schoonrewoerd) kreeg de dijk in 1587 zijn huidige hoogte. Vanaf 1672 was hij
de oostgrens van het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie en na 1815
de westelijke begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het voorm. fort Everdingen op de kruising van de Diefdijk met de zuidelijke
Lekdijk werd in 1842-'45 aangelegd ter verdediging van het Lekacces als een
vierhoekig omgracht verdedigingswerk met bastions. In 1845-'47 verrees een
omgrachte en omwalde ronde bomvrije toren, waaraan in 1875 aan de noordoostzijde
een contrescarp-galerij werd toegevoegd. De in 1874 aangelegde inundatiesluis
(gewijzigd 1885) heeft drie doorlaten. In 1877 zijn vijf bomvrije gebouwen, een
wachterswoning en twee artillerieloodsen toegevoegd.
In 1936 zijn aan de oostzijde van de dijk enkele betonnen VIS-kazematten gebouwd
en in 1938-'40 enkele groepsschuilplaatsen. Ten behoeve van de rijksweg A2 heeft
men in 1935-'36 bij Zijderveld een coupure in de dijk gemaakt, bestaande uit twee
grote en twee kleine openingen die met stalen schuiven en schotbalken kunnen worden
afgesloten.
Zijderveld. Dit dorp ten zuiden van Everdingen ontstond op een zanderige
stroomrug en bij de haaks daarover lopende weg Leerdam-Everdingen. De eerste
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vermelding dateert uit 1312. De Herv. kerk (Kerkweg 1) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met hoekpinakels en
achtzijdige spits. Van deze 15de-eeuwse kerk heeft men het schip in 1830 ingekort
en de toren herbouwd. De bepleistering van de rest dateert vermoedelijk uit 1884.
De in 1959 en in 1978-'81 gerestaureerde kerk heeft inwendig een gebogen houten
plafond (1907). Interessante boerderijen zijn de krukhuisboerderij Dorpsweg 49,
met 16de eeuws voorhuis en een jonger bedrijfsgedeelte (1780), de 17de-eeuwse
krukhuisboerderij Zijderveldselaan 60, de mogelijk 18de-eeuwse hallenhuisboerderij
Zijderveldselaan 80-82 en de in 1888 gebouwde langhuisboerderij Zijderveldselaan
7a.

Geervliet
(gemeente Bernisse)

Geervliet, Herv. kerk

Kleine stad aan de Bernisse, ontstaan na de bedijking van de Polder Geervliet in
de 12de eeuw. Een afgedamde kreek werd buitendijks veranderd in een vissershaven.
De kreekrest diende vanaf 1421 als spui. Aan een weg die de polder
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Geervliet, Stadhuis (1991)

inliep (Kerkstraat) verrees in 1307 de kerk. In 1381 kreeg Geervliet stadsrechten van
de heer van Putten, wiens kasteel Hof van Putten ten zuiden van de kerk lag (gesloopt
1819). De bescheiden stad met drie poorten ontleende haar belang aan een scheepstol
op de Bernisse (eerste vermelding 1195), maar daaraan kwam een einde door de
verlanding van de Bernisse. Een toldam met brug richting Heenvliet kwam in 1602
gereed. In 1743 had Geervliet te lijden van een stadsbrand. Nijverheid kreeg het dorp
met het in 1702 gestichte gruttersbedrijf J. Trouw, waarvan de gebouwen inmiddels
zijn gesloopt. De haven werd in 1930 opgeheven. Na de Tweede Wereldoorlog is
het dorp aan de noordzijde uitgebreid. Geervliet is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkplein 7), oorspronkelijk gewijd aan de O.L. Vrouwe, is een
driebeukige kerk met een diep, driezijdig gesloten koor, zuidtransept en een toren
van twee geledingen met houten lantaarn en ingesnoerde naaldspits. Kort nadat
Nicolaas van Putten in 1307 een kapittel had gesticht, bouwde men een nieuw koor
tegen het bestaande 13de-eeuws schip. Van dit koor resteert nog een deel van de
zuidwand. In de eerste helft van de 15de eeuw verrees de (onvoltooide) toren, voorzien
van gotische spitsboognissen bij de tweede geleding. Na een blikseminslag kreeg de
toren in 1731-'32 de huidige bekroning naar ontwerp van Govert van der Linde. Het
huidige laat-gotische driebeukige schip met zuidtransept kwam rond 1515-'17 (d)
tot stand. Koor en sacristie werden in 1536 (d) vernieuwd. De kerk is gerestaureerd
in 1936-'37, onder leiding van J.W. Janzen, en in 1980. Bij de torenrestauratie in
1961-'62 heeft men ook de aanbouwsels bij de torenvoet vernieuwd.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met een in 1936-'37
vernieuwd gewelfbeschot. De bij die restauratie ontpleisterde zuilen hebben
basementen en koolbladkapitelen van zandsteen en schachten van Ledesteen. In het
koor staat het - oorspronkelijk vrijstaande - zwart marmeren gotische praalgraf voor
Nicolaas van Putten († 1311) en zijn vrouw Aleijdis van Strijen († 1316), die beide
als liggende figuren op de graftombe zijn uitgebeeld (gerestaureerd 1961). Tot de
inventaris behoren verder een vroeg-renaissancistisch koorhek (circa 1540), drie
maniëristische tekstborden (1599), een preekstoel (1641), een dooptuin met koperen
doopbogen (1758) en een uit de Geertekerk te Utrecht afkomstig orgel van C.G.F.
Witte (1874; hier geplaatst 1985). Op het kerkhof ligt onder meer de forse grafzerk
voor J.D. Preuyt († 1887).
Het voorm. stadhuis (Kaaistraat 2) is een gebouw met souterrain, bel-etage,
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Geervliet, Openbare lagere school St.-Anthonieplein

in- en uitgezwenkte geveltop en een bordes met eenzijdige bordestrap. Het achterste
en oudste gedeelte is een in 1346 door Beatrijs van Putten gestichte gasthuiskapel.
Begin 16de eeuw ging die kapel tevens dienen als stadhuis en vergaderruimte voor
het hoogheemraadschap ‘De Ring van Putten’. Hiertoe voorzag men het gebouw in
1633 van een verdieping en kreeg het hoogheemraadschap aan de achterzijde een
gemeenlandskamer met eigen bordestrap. Het maniëristische hardstenen poortje met
Justitiabeeld aan de voorzijde dateert evenals het eenvoudiger poortje bij het souterrain
uit 1633. Het bordes stamt uit 1753, toen ook de gevel werd opgeknapt; deze werd
in 1823 opnieuw beklampt. Bij de restauratie in 1964-'66 onder leiding van Ph.J.W.C.
Bolt is de huidige koepeltoren in 17de-eeuwse trant toegevoegd. Het interieur bevat
een schoorsteenmantel in Lodewijk XV-stijl (1786), alsmede enkele wapenborden
(1642 en 1768) en justitievoorstellingen (1699 en 1734) afkomstig van de vierschaar
in de in 1819 gesloopte Hof van Putten.
Scholen. Uit 1849 dateert de voorm. openbare lagere school St.-Anthonieplein 1,
een tweebeukig pand met in de voorste beuk twee lokalen en in de achterste beuk
een onderwijzerswoning. De voorm. openbare lagere school Schoolstraat 2 werd in
1882 gebouwd als een drieklassige gangschool met neoclassicistische details.
Woonhuizen. Het midden-16de-eeuwse eenlaagspand Landswerf (Landswerf 2)
is uit secundair verwerkte laat-middeleeuwse baksteen opgetrok-
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ken. Het diende mogelijk eerst als kanunnikenwoningen, later als boerderij en werd
in 1871 verbouwd tot woningen (gerestaureerd 1978). Een oude, mogelijk
16de-eeuwse, kern hebben ook de huizen Kaaistraat 6-10. In opzet 18de-eeuws zijn
het dwarse huis Visserszijde 7 en het tweelaagspand Kerkstraat 8 met omlijste ingang.
Kerkstraat 10 en 12 zijn kleine vroeg-19de-eeuwse dwarse eenlaags woningen. Iets
rijker is Kerkstraat 7 (circa 1850) met omlijste ingang. In 1857 gebouwd als
rentenierswoning voor S. Swaneveld is het neoclassicistische eenlaags
middenganghuis Swaanenburg (Burg. Van der Minnelaan 12) met omlijste ingang.
Andere voorbeelden van middenganghuizen zijn Landpoortstraat 10 en het
tweebeukige huis Landpoortstraat 1 (beide circa 1875). De gepleisterde
notabelenwoning Tolstraat 2-4, een tweebeukig eenlaagspand met aangebouwd
kantoor, en het bijbehorende koetshuis (Tolstraat 9) aan de overzijde van de straat
dateren beide uit circa 1890. Een fraai voorbeeld van een eenlaagshuis in
neorenaissancestijl met dakerker is Burg. Van der Minnelaan 3 (1901).
Rationalistische details vertoont het woon- en winkelpand Kerkstraat 18 (circa 1910).
Het met ‘Um 1800’-details uitgevoerde tweelaags herenhuis Visserszijde 1 kwam in
1914 tot stand in opdracht van J. Trouw. De villa Groene Kruisweg 1 (circa 1935)
is ontworpen met zakelijkexpressionistische details.
Boerderijen. Van de zijlangsdeelboerderij Dammestee (Ringdijk 12) stamt het
dwars geplaatste woongedeelte uit de tweede helft van de 17de eeuw. Het
schuurgedeelte draagt boven de deeldeuren het jaartal 1777. Op het erf staan een
houten schuur en een schaapskooi. De boerderij Burg. Van der Minnelaan 5, met
tweebeukige schuur en afluiving, dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. De
langgerekte gepotdekselde houten veeschuur Schoolstraat 7 is 19de-eeuws.
Windmolen ‘De Bernisse Molen’ (Spuikade 1) is een ronde stellingmolen met
een met dakleer beklede kap. Deze in 1851 op de plaats van een oude waltoren
gebouwde korenmolen is in 1984 gerestaureerd.
De hardstenen grenspaal bij Visserszijde 20 dateert uit circa 1800 en geeft de
scheiding aan tussen ‘Putten’ en ‘Bernisse’.
De muziektent (bij Burg. Van der Minnelaan 3), gebouwd rond 1960 volgens het
‘bühne-model’ met gesloten achterwand, staat ter plaatse van een voorganger uit
1923.
De Isr. begraafplaats (bij Spuikade 13) werd gesticht in 1781 en was in gebruik
tot 1940. Van de ruim vijftig grafstenen dateert de oudste uit 1882.

Giessen-Oudekerk
(gemeente Giessenlanden)
Ontginningsdorp, ontstaan in de 11de eeuw aan de noordzijde van de veenstroom de
Giessen tegenover het op een schiereiland gelegen kasteel De Giessenburg van de
heren van Brederode (gesloopt 1802; nu bungalowpark De Giessenburg). Rond de
Oudkerkseweg heeft enige verdichting van de bebouwing plaatsgevonden.
De Herv. kerk (Oudkerkseweg 22) is een eenbeukige kerk met aangebouwde
consistorie en een forse toren van vier geledingen met tentdak. De in het midden van
de 15de eeuw opgetrokken toren heeft met pinakels bekroonde overhoekse steunberen
en bevat een door
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Giessen-Oudekerk, Herv. kerk (1982)

Steven Butendiic gegoten klok (1446). Het eind 15de eeuw gebouwde schip in
laat-gotische vormen onderging in 1657 een verbouwing. Het koor werd in 1838
gesloopt en vervangen door een consistorie (herbouwd 1950). Restauraties zijn
uitgevoerd in 1941 (toren; B. van Bilderbeek) en in 1950-'52 (kerk). Het kerkinterieur
wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken (1657). Tot de inventaris
behoren een preekstoel met doophek (1658), een tekstbord (1768) en een rouwbord
in Lodewijk XV-vormen voor ambachtsheer Jacobus Hoffman (1793).
Scholen. Het gebouw ‘De Oude School’ (Oudkerkseweg 18-20) kwam rond 1890
tot stand als een drieklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning. De met
dwars geplaatste onderwijzerswoning opgezette Chr. lagere school (Bovenkerkseweg
14) werd in 1898 gesticht als openbare lagere school en in 1925 ingericht als ‘School
met den Bijbel’.
Het herenhuis Oudkerkseweg 16 is een tweelaags dwars huis uit circa 1840 met
neoclassicistische ingangspartij.
Boerderijen. De in oorsprong 17de-eeuwse krukhuisboerderij Binnendamseweg
94 heeft rechts een uitbouw, links een ouderkamer met eigen toegang en achter een
dwarsdeelschuur. De gepleisterde 17de-eeuwse krukhuisboerderij Oudkerkseweg
6-8 is voorzien van een hoge stoep en een onderkel-
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derde aanbouw (rechts). De krukhuisboerderij Binnendamseweg 62 is vermoedelijk
18de-eeuws. Een voorbeeld van een gave dwarshuisboerderij is Oudkerkseweg 10
(circa 1860). De uit 1861 daterende hallenhuisboerderij Oudkerkseweg 9 heeft een
hoog zadeldak. Een dwarsdeelschuur hebben de boerderijen De Baat (Oudkerkseweg
2; circa 1850) en Oudkerkseweg 38 (1899). Jongere boerderijen zijn Binnendamseweg
42 (1911-'12), met sierspant, en Binnendamseweg 64 (1921) met expressionistische
details.
Grenspaal. Ten zuiden van Giessen-Oudekerk staat bij de toegang tot het dorp
een rond hardstenen paaltje uit circa 1900 met het opschrift: ‘BEB KOM’ (=bebouwde
kom).

Giessenburg
(gemeente Giessenlanden)
Ontginningsdorp, ontstaan in de 12de eeuw aan weerszijden van de veenstroom de
Giessen. Het dorp werd ook wel Giessen-Nieuwkerk genoemd. Rond kerk en brug
ontstond een kleine dorpskom en na de Tweede Wereldoorlog is Giessenburg aan
de zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkweg 1) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor
en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. De toren verrees in de eerste
helft van de 15de eeuw en

Giessenburg, Boerderij Peursumseweg 95

werd vermoedelijk later in die eeuw verhoogd. Erin hangt een door Jan Albert de
Grave gegoten klok (1723). Het laatgotische koor dateert uit het midden van de 15de
eeuw. Het schip heeft men in 1877 in neoclassicistische vormen herbouwd naar
plannen van T.A. Vermaas. Restauraties zijn uitgevoerd in 1961 (toren) en 1970
(kerk). Tot de inventaris behoren een preekstoel en doophek met doopboog (1684;
Jan Brouwers), zeven rouwborden (1720-'89 en 1859) en achter het moderne orgel
een marmeren grafmonument voor Cornelis de Boodt († 1718).
De (Chr. Geref.) Maranathakerk (Peursumseweg 11) is een opmerkelijke nieuwe
kerk uit circa 1990 met opengewerkte stalen toren.
Boerderijen. De 17de-eeuwse krukhuisboerderij Bovenkerkseweg 92 heeft een
uitgebouwde opkamer met vloeddeur en een gepotdekselde houten
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Giessenburg, Stoomgraanmaalderij

(rechtsonder) Pinkeveer bij Giessenburg, Veerhuis

stal. Waarschijnlijk 18de-eeuws is de gepleisterde boerderij Peursumseweg 95 met
hoge vloeddeur en trap, uitgebouwde kamer (links) en onderkelderde zijbeuk (rechts).
Andere vroege krukhuisboerderijen zijn Bovenkerkseweg 26 (gevelsteen ‘1750’),
Bovenkerkseweg 30-32 (18de eeuw), Peursumseweg 99 (18de eeuw; met dwarsdeel)
en Bovenkerkseweg 82 (19de eeuw). Voorbeelden van hallenhuisboederijen zijn
Bovenkerkseweg 18-20 uit de 17de eeuw en Slingelandseweg 2 uit de 18de eeuw
(verbouwd derde kwart 19de eeuw). Een vroeg voorbeeld van een boerderij met
dwars geplaatst woonhuis is Slingelandseweg 24 (18de eeuw). Ter linkerzijde bevindt
zich de opkamer. De linker zijgevel van de stal is deels uitgevoerd met gepotdekselde
delen. Tuitgevels hebben de uit circa 1850 daterende Arentzhoeve (Bovenkerkseweg
46-48) en de deels oudere boerderij Bovenkerkseweg 76-78, met dwarsdeelschuur.
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Voorbeelden van jongere langhuisboerderijen zijn de Helenahoeve (Slingelandseweg
1; circa 1860) en Peursumseweg 133-135 (circa 1870). De boerderij Peursumseweg
119 (1880) heeft in de voorgevel serliana's met een ezelsrugboog en in de overtuin
een zeshoekig houten theekoepeltje (circa 1900). Metselwerkversieringen vertoont
de langhuisboerderij Peursumseweg 101 (1893) en jugendstil-details zijn zichtbaar
bij Peursumseweg 121 (1911). De vergelijkbare boerderij Dorpsstraat 13 (1910)
heeft enige tijd als raadhuis gediend.
Woonhuizen. Het mogelijk 18de-eeuwse diepe huis Dorpsstraat 34 heeft lange
tijd als raadhuis gediend. Kenmerkend voor het dorp zijn de sobere neoclassicistische
dwarse eenlaagspanden uit circa 1900, zoals Dorpsstraat 25, Bovenkerkseweg 55-57
en het gepleisterde Huize Tevreden (Kerkweg 6). Grotere notabelenwoningen zijn
Bovenkerkseweg 58 (circa 1900) en Neerpolderseweg 7 (circa 1910), de laatste met
betonnen lateien.
De voorm. stoomgraanmaalderij en veekoekenfabriek ‘Samenwerking’
(Doetseweg 49), van de in 1908 opgerichte Coöperatieve Landbouwvereniging
Giessen-Nieuwkerk, kwam in 1911 tot stand naar ontwerp van L. Snijders. Hij
ontwierp een fors vierlaags gebouw met tweelaags aanbouwen, uitgevoerd in witte
steen met rode bakstenen banden en hoekafwerkingen. Van het door brand vernielde
oorspronkelijke gebouw uit 1908 resteert het aan de straatzijde vooruitstekende
bouwdeel. Uit 1908 dateren ook de met jugendstil-details uitgevoerde
directeurswoning (Doetseweg 47) en de - later wit geschilderde - arbeiderswoningen
Dorpsstraat 96-108.
Het veerhuis over de Giessen te Pinkeveer (Slingelandsweg 22), gelegen ten
noordoosten van Giessenburg, werd gebouwd in 1912 en heeft een
jugendstil-hoefijzerboog bij de dakerker. Twee gietijzeren hekpalen (circa 1912)
markeren de weg naar het veer.

Giessendam
(gemeente Hardinxveld-Giessendam)
Dorp, ontstaan bij de rond 1280 afgedamde monding van de Giessen. Op de
noordoever van de Giessen vormde zich een langgerekte bebouwing (het deel
buitendams aan de westzijde is Karnemelksloot gaan heten). In 1777 brandde de
dorpskern af en in 1940 liep de kern bomschade op. Na de opheffing van de gemeente
in 1957 is Giessendam samengegroeid met Neder-Hardinxveld en is het
industrieterrein aan de zuidzijde tussen Karnemelksloot en de Beneden-Merwede
vergroot.
De Chr. lagere Rehobothschool (Schoolstraat 4), gebouwd rond 1925, bestaat uit
bouwvolumes van verschillende hoogten.
Het voorm. raadhuis (Dam 22-24) is een in 1940 in traditionalistische vormen
opgetrokken dwars pand met dakruiter, traptoren (achterzijde) en een rijker
uitgewerkte vensterpartij bij de raadzaal (verdieping). De lagere achterbouw diende
als politiebureau.
Kerken. Uit 1956 dateren de zaalgebouwen van de Geref. kerk (Stationsstraat 20;
J.M. Groeneveld en G. de Kluiver) en de Geref. kerk Vrijgemaakt (Buitendams 45;
A. Penning).
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Woonhuizen. Tot de oudere bebouwing behoort het diepe huis Buitendams 4 met
een tuitgevel gedateerd ‘1778’. Rond 1850 is het verbouwd tot bakkerij en winkel;
het winkelinterieur en de bakkersoven zijn nog aanwezig. Bij het diepe huis
Binnendams 114 uit 1870 is de puntgevel afgetopt met een kroonlijst. Talrijk zijn de
dwars geplaatste dijkhuizen. Opvallend door de gietijzeren rondboogvensters is
Buitendams 32 (circa 1880), met de woning in het onderhuis en aan de dijk een
voorm. schilderswinkel. Het gepleisterde, rijk eclectische middenganghuis Buitendams
77 (circa 1880) heeft acroteriën boven de deuromlijsting en op de dakerker. Het
middenganghuis Damstraat 36 (circa 1910) vertoont jugendstil-details.
Boerderijen. Tot de krukhuisboerderijen met een kelder en opkamer in de uitbouw
behoort de tegenwoordig als museum dienende boerderij De Koperen

Giessendam, Woon- en winkelpand Buitendams 32

Knop (Binnendams 6-8), met in het 17de-eeuwse interieur figuratieve schilderingen
en een schouw met betegelde boezem. Van hetzelfde type is de 18de-eeuwse boerderij
Binnendams 4 met een vloeddeur in het krukhuisgedeelte. De boerderijen Binnendams
14 (18de eeuw) en Binnendams 32 hebben in de zijgevel een stenen keukenuitbouw
en een houten dwarsdeeluitbouw met topgevel (‘kapel’) boven de hoge inrijdeuren.
De in oorsprong 16de-eeuwse boerderij Binnendams 16-18 heeft een 18de-eeuws
uiterlijk en een aangebouwd ouderhuis (circa 1920). De langhuisboerderij Binnendams
52 dateert van 1906.
De poldermolen ‘Tiendwegse Molen’ (Binnendams 30) is in 1906 overgebracht
uit Noordeloos ter bemaling van de polder Giessen-Oudebenedenkerk. Deze
vermoedelijk 18de-eeuwse wipmolen met scheprad heeft een met riet gedekte
ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis.
Het station (Parallelweg ong.) is een met breuksteen bekleed langgerekt gebouw
uit 1958 naar ontwerp van K. van der Gaast.

Goedereede
Kleine stad, ontstaan in de middeleeuwen aan een kreek die in het Haringvliet
uitmondde. De nederzetting kreeg in 1312 stadsrechten van Gerard van Voorne. De
in 1331 ingestelde weekmarkt bloeide door de handel op Engeland. In 1450 werd
Goedereede een zelfstandige parochie en kort daarop voorzag
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Goedereede, (Herv.) Catharinakerk, toren (1978)

men de stad van een stadsmuur met gracht. Rond 1430 volgde de aanleg van een
haven, die in 1593 een spuisluis kreeg met de westelijker gelegen kreekrest als
spuikom. Nabij de spuisluis ontstond de Markt. Grote delen van de stad werden in
1482 door brand verwoest. Door ondiepten in de havenmond raakte Goedereede eind
16de eeuw in verval. Verdere inpolderingen in de 17de eeuw ten noordoosten van
Goedereede maakten het graven van een lang havenkanaal naar het Haringvliet
noodzakelijk. Na de Watersnoodramp van 1953 heeft men de haven in 1957
afgesloten. Aan de oostzijde is een kleine uitbreidingswijk verwezenlijkt. Goedereede
is een beschermd stadgezicht.
De (Herv.) Catharinakerk (Kerkpad 3), een aan de korte zijden vijfzijdig gesloten
zaalkerk met noordkapel, heeft een forse vrijstaande toren. In 1453 werd begonnen
met een eenbeukige kerk, die in 1479 een noordbeuk kreeg met aan het einde een
noordkapel. Deze kapel (ook ‘'d Ouwe School’ genoemd) bleef behouden toen de
kerk in 1706 vanwege achterstallig onderhoud grotendeels werd gesloopt. De restanten
van het verlaagde gotische koor gebruikte men in 1708 voor de bouw van een zaalkerk
met gepleisterde vensternissen. De consistorie werd in 1937 toegevoegd. De in
1982-'83 gerestaureerde kerk bevat enkele vroeg-17de-eeuwse grafzerken en een
preekstoel in Lodewijk XVI-vormen (1796).
De forse toren van drie geledingen met haakse steunberen en veel onderdelen in
Lede- en Gobertangesteen verrees vanaf 1467 en bleef na 1512 onvoltooid. Zware
bogen in het gewelf van de bovenste geleding wijzen op een beoogde achtkantige
bovenbouw. In de toren hangen behalve een beiaard (1978) nog een door George
Waghevens gegoten klok (1519) en een klok van Cornelis Ouderogge (1647). Het
bouwwerk kreeg de functie van vuurtoren toen men in 1552 de voorlopige
torenbeëindiging sloopte om een open vuur te kunnen branden. In 1834 werd het
open vuur vervangen door een stilstaand licht. Het in 1908 geplaatste elektrische
draailicht werd in 1912 buiten gebruik gesteld. De bij herstel in 1894-'95 grotendeels
gesloopte steunberen aan de westzijde zijn weer aangebracht bij de torenrestauratie
van 1972-'78.
Stadsmuur. Aan weerszijden van de haven aan de oostzijde (bij Bekaf 9 en bij
Kinderdijk 9) zijn gereconstrueerde restanten van de 15de-eeuwse stadsmuur
zichtbaar. Ook in de achtermuur van de (19de-eeuwse) huizen Groenmarkt 1-7 is
een gedeelte van de vestingmuur opgenomen.
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Het voorm. stadhuis (Markt 7), een statig neoclassicistisch gebouw voorzien van
een middenrisaliet met fronton, kwam in 1852 tot stand door samenvoeging van twee
oudere panden achter een nieuwe gevel. Het rechter pand uit 1530 vormde het oude
stadhuis.
Scholen. De voorm. openbare lagere school Kerkpad 2 is een gepleisterd
tweeklassig schoolgebouw uit circa 1840, later gebruikt als Herv. verenigingsgebouw.
De voorm. openbare lagere school Melkdijkje 2-10, een vijfklassige gangschool,
dateert uit 1897.
Woonhuizen. Goedereede heeft nog diverse oude, overwegend diepe huizen.
Langs de haven en aan de Markt staan tweelaags huizen, elders vooral eenlaagspanden.
De oudste huizen hebben een kern uit circa 1500 en een jongere (17de- of
18de-eeuwse) gevel met latere wijzigingen. Voorbeelden van rijzige tweelaags huizen
met een oude kern zijn Markt 4, Markt 13 en Markt 6. Het laatstgenoemde bestaat
uit een laat-15de-eeuws achterhuis en een rond 1550 vernieuwd voorhuis met
puntgevel (gerestaureerd 1961-'62). In later tijd gepleisterde puntgevels hebben
Noordzijde Haven 1 (16de eeuw) en Markt 2 (17de eeuw). Het huis Markt 3 bezit
een vroeg-17de-eeuwse trapgevel. Voorbeelden van eenlaagspanden met 17de-eeuwse
trapgevels zijn Catharinastraat 14 (1613) en Kerkstraat 4, 5 en 14. Voorbeelden van
de vele eenlaagspanden met puntgevel en latere (blok)bepleistering zijn het mogelijk
17de-eeuwse huis Catharinastraat 11 en de 18de-eeuwse huizen Catharinastraat 2
en 3-9, De Pad 1 en 3 en Pieterstraat 23; de ongepleisterde variant tonen Toepad 1
en Kinderdijk 1 (beide circa 1700). Het huis Kerkstraat 7 heeft een gepleisterde
puntgevel (1773). Klokgevels hebben Pieterstraat 2 en Kerkstraat 1 (beide circa
1775) en van ingezwenkte lijstgevels voorzien zijn Zuidzijde Haven 3 (circa 1840)
en Markt 9 (inwendig met laat-gotische peerkraalconsoles). Bij het in opzet
16de-eeuwse huis Noordzijde Haven 11 heeft men de voorgevel rond 1850
opgetrokken uit secundair verwerkte blokken Gobertangesteen. Het 17de-eeuwse
huis Noordzijde Haven 7 kreeg rond 1840 een nieuwe gevel en bij Noordzijde Haven
33 werden rond 1860 twee oudere panden achter één nieuwe gevel samengevoegd.
Rond 1830 verrees het brede herenhuis Noordzijde Haven 41 met een sobere
bakstenen gevel en een stoep met fraaie hardstenen palen. Vergelijkbare gevels
hebben Noordzijde Haven 13 (circa 1850) en Zuidzijde Haven 4 (circa 1860), waarbij
het laatste is voorzien van neoclassicistische hoekpilasters. Het notarishuis Noordzijde
Haven 15 (circa 1860) heeft gepleisterde neoclassicistische vensteromlijstingen. Met
eclectische vensteromlijstingen uitgevoerd is het herenhuis Zuidzijde Haven 5 (circa
1865). Een eenvoudiger afwerking toont het gepleisterde dwarse huis Pieterstraat
22-24 (1864). Het dwarse huis Kinderdijk 9 (1866) is het
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stamphuis van een verdwenen meestoof. De twee dwarse huizen Torenslop 3-5 zijn
rond 1900 gebouwd en de gepleisterde villa Mariadijk 1 rond 1915. Expressionistische
details vertonen Noordzijde Haven 31 (circa 1930) en Zuidzijde Haven 14 (circa
1935). Van kort na 1945 dateren de als Oostenrijkse herstelbetaling gebouwde houten
woningen Oostenrijksestraat 1-11.
Hotel ‘De Gouden Leeuw’ (Markt 11) is een rijzig diep pand dat na de stadsbrand
van 1482 werd herbouwd. Volgens overlevering was dit het woonhuis van de latere
paus Adriaan VI, die van 1492 tot 1502 pastoor van Goedereede was. Het voorste
deel werd rond 1545 vernieuwd en heeft samengestelde balklaag op korbeelstellen
met gotische sleutelstukken, alsmede een zeer hoge kap. In de 18de eeuw heeft men
de gevel gepleisterd en een zonnewijzer aangebracht. Het pand is gerestaureerd in
1961-'62 na brandschade.
De spuisluis (Markt ong.) werd in 1593 gebouwd om bij springvloed zeewater te
kunnen inlaten en daarna de haven te ‘schuren’ tegen verzanding. Daarbij werd
gebruik gemaakt van een

Goedereede, Hotel De Gouden Leeuw

Goedereede, Schuren Achterstraat

toldeur, die draait om een iets excentrisch geplaatste verticale as. De toldeur is bij
een recente restauratie vernieuwd. Van een vernieuwing in 1727 dateren de huidige
sluiskom, de boogbrug en het (herbouwde) brugwachtershuisje (Zuidzijde Haven
1).
Windmolen ‘De Windvang’ (Goereeseweg 5) is een ronde grondzeiler met een
met dakleer beklede kap. Deze in 1791 gebouwde korenmolen is in 1968
gerestaureerd.
De voorm. smederij (bij Markt 6) is een diep pand met tuitgevel uit 1794. Ervoor
staat een houten travalje.
Schuren. Aan de Achterstraat staan diverse karakteristieke gepotdekselde houten
schuren uit de 19de eeuw, zoals de Stadsschuur (Achterstraat 1-3), Bekaf 1,
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Molenstraat 5 en Achterstraat 19; bij de laatste staat een halfrond beëindigde
stoepsteen met een voorstelling van Kaïn en Abel.
Begraafplaatsen. De Isr. begraafplaats (bij Mariadijk 2) werd gesticht rond 1812;
de laatste begrafenissen vonden rond 1900 plaats. Op de balk boven het ingangshek
staat in Hebreeuwse letters de tekst ‘Huis des Levens’. De in 1872 gestichte Alg.
begraafplaats (Mariadijk 4) heeft een gietijzeren hek uit die tijd, gegoten door de
Haagse ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’. Vermeldenswaardig is de zerk van
burgemeester M. Breen († 1904).

Gorinchem
Stad, ook Gorcum genoemd, ontstaan nabij de plaats waar de Linge in de Merwede
uitkomt. Ten westen van de tot haven vergraven Lingemonding lag een tot dijk
verhoogde oeverwal, waarop de eerste bebouwing verrees (Langendijk en Kortendijk).
Gorinchem kreeg in 1224 vrijheid van tol. In het onbedijkte gebied aan de oostzijde
stichtte de heer van Arkel in 1267 een fors kasteel (Burgstraat). Daarmee werd de
bouw van een binnendijkse ‘bastide’-stad gestimuleerd. De westelijke begrenzing
hiervan werd gevormd door de Boerenstraat-Haarstraat. De centraal gelegen
Gasthuisstraat-Hoogstraat sloot aan op de belangrijkste Lingebrug en de Burgstraat.
Aan deze omwalde nederzetting, ook wel benedenstad genoemd, verleende Otto van
Arkel in 1382 enkele stedelijke rechten. In de 14de eeuw werd de stad naar het oosten
uitgebreid (Kalkhaven-Keizerstraat) - ook wel de bovenstad genoemd - en begon
men met de ommuring van het geheel. Na de Arkelse oorlog (1401-'12) kwam
Gorinchem onder direct Hollands bestuur, werd het kasteel gesloopt en kwam er een
tol op de Merwede (1425). Ter vervanging van het oude kasteel verrees in 1461-'65
aan de zuidwestzijde (Krabsteeg) het nooit geheel afgebouwde kasteel ‘De Blauwe
Toren’, dat deel uitmaakte van de middeleeuwse ommuring.
De stad werd in 1572 door de Geuzen ingenomen. De in 1574 tot Kalkhaven
vergraven oostelijke gracht vormde de kern van een oostelijke uitbreiding. Rond de
stad kwam in 1578-1608 in twee fasen een vrijwel cirkelvormige gebastioneerde
omwalling met vier stadspoorten tot stand, waarvoor ‘De Blauwe Toren’ het veld
moest ruimen. Van 1412 tot 1795 behoorde Gorinchem tot de twaalf stemhebbende
Hollandse steden en was de stad belangrijk voor de Oude Hollandse Waterlinie. In
de winter van 1813-'14 leed de door Franse troepen bezet gehouden stad veel schade
door een Pruisisch-Russisch bombardement. Ook in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
speelde Gorinchem een rol.
De stedelijke economie kreeg een impuls door de aanleg van het Zederikkanaal
(1824-'25), later veranderd in het Merwedekanaal (1885-'93). De kalkhaven werd in
1870 gedempt. Ten noorden van de stad verrezen aan weerszijden van de Linge
fabrieksgebouwen van het staalconstructiebedrijf De Vries Robbé & Co. (vanaf
1881). Aan de westzijde kreeg Gorinchem een station aan de spoorlijn
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Gorinchem, Binnenstad vanuit het zuidwesten

Dordrecht-Geldermalsen (1882-'85). De eerste uitbreidingen buiten de vesting bouwde
men op de landtong tussen Merwedekanaal en Linge (Lingewijk). Na de Tweede
Wereldoorlog werd dit gevolgd door forse uitbreidingen aan de westzijde van het
Merwedekanaal (Haarwijk, Gildenwijk). In 1961 kwam de verkeersbrug over de
Merwede gereed. Na de opheffing van de vestingstatus in 1959 is de stad ook aan
de oostzijde uitgebreid (Wijdschild, Laag-Dalem). De binnenstad van Gorinchem is
een beschermd stadsgezicht.
De Herv. kerk (Groenmarkt 7) [1], oorspronkelijk gewijd aan St. Maarten, is een
driebeukige basilicale kerk, die via een tussenlid is verbonden met een forse toren
van drie geledingen met haakse steunberen, traptoren, achtkante lantaarnaanzet en
een ingesnoerde spits. De tussen 1450 en 1517 opgetrokken toren helde al zuidwaarts
bij de bouw en werd vanwege correcties uiteindelijk in een ‘boog’ voltooid. De
gotische toren heeft bij de onderbouw ingemetselde kruisen van geglazuurde stenen
en is verder voorzien van rijke natuursteendecoraties in Ledesteen (onder) en
zandsteen (boven). De bovenste hoekpijlertjes en het ijzeren balustradehek dateren
uit 1594. Verder is er een zonnewijzer uit 1785. De in 1941-'50 gerestaureerde toren
bevat klokken van Steven Butendiic en Jan van Vorscoten (1481), Henrick van Trier
(1581) en Alardus Meurs (1625), alsmede een carillon van Petit & Fritsen (1965).
De bijbehorende middeleeuwse kruiskerk - waarvan de omtrek in het plaveisel
zichtbaar zijn gemaakt - werd in 1844 gesloopt om plaats te maken voor de huidige
kerk (1849-'51), een eclectisch ontwerp van I. Warnsinck en A.N. Godefroy. De
monumentale oostgevel met ingangsportaal is uitgevoerd in rode en gele baksteen.
Het interieur wordt gedekt door een spiegelgewelf met gestucte vakken (schip)
en kruisgewelven (zijbeuken). De kerk bevat de restanten van het vroeg-14de-eeuwse
gotische kalkstenen grafmonument met liggende beelden van Jan III van Arkel (†
1324) en echtgenote Mabelia van Voorne († 1313), gerestaureerd en heropgesteld
in 1916. Tot de inventaris behoren verder enkele 17de-eeuwse grafzerken. Preekstoel,
dooptuin en bankenplan dateren uit 1851. In het door C.G.F. Witte gebouwde orgel
(1851-'53) is pijpwerk uit het oude orgel (1761, J.H.H. Bätz) verwerkt.
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De voorm. Heilige Geestkapel (Arkelstraat 28) [2] is een overblijfsel van het in
de 13de eeuw gestichte H. Geestgasthuis. Deze middeleeuwse zaalkerk
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Herv. kerk (zie p. 174)
Heilige Geestkapel (p. 174)
Herst. Evang. Luth. kerk (p. 175)
R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum en O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen
(p. 176)
Franciscanessenklooster (p. 176)
(Geref.) Rehobothkerk (p. 176)
Burgerkinderenweeshuis (p. 176)
Diaconie-Armhuis (p. 177)
Oudevrouwenhuis (p. 177)
Ziekengasthuis (p. 177)
R.K. Arm- en Weeshuis (p. 177)
Dalempoort (p. 177)
Lingewacht (p. 178)
Wachthuis (p. 178)
Doelen (p. 178)
Tolhuis (p. 178)
Arsenaal (p. 178)
Hoofdwacht (p. 178)
Korenbeurs (p. 178)
Stadhuis (p. 178)
Postkantoor (p. 178)
Tussen- en Burgerschool voor Meisjes (p. 178)
Gymnasium (p. 178)
openbare lagere school Westerstraat 3 (p. 178)
Chr. lagere school (p. 178)
U.L.O.-school (p. 179)
woonhuis 't Coemt al van God (p. 179)
woonhuis Dit is in Bethlehem (p. 179)
vrijmetselaarsloge Orde en Vlijt (p. 182)
Groote Sociëteit (p. 182)
hotel-restaurant-café Metropole (p. 182)
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Spaarbank (p. 182)
Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank (p. 182)
kantoorgebouw Groenmarkt 16 (p. 182)
Handels- en Landbouwbank (p. 182)
windmolen Nooit Volmaakt (p. 182)
windmolen De Hoop (p. 182)
ontvangstgebouw De Rotonde van De Vries Robbé & Co. (p. 183)
Watertoren (p. 183)
pompgebouw Gemeentelijk Energie Bedrijf (p. 183)
Badhuis (p. 183)
Brandweerkazerne (p. 183)
Brugwachterswoning (p. 183)

heeft een slanke geveltoren (circa 1500) met ingesnoerde naaldspits. Na gedeeltelijke
sloop en herbouw in 1836-'37 diende de kapel onder meer als vleeshal en na 1888
als Chr. Geref. kerk (nu Vrije Evangelische gemeente ‘De Ark’). Een ingrijpende
restauratie is uitgevoerd in 1912 (H.H. van Zeggeren).
Het voorm. Agnietenklooster (bij Boerenstraat 11) werd in 1401 als zusterhuis
aan de Boerenstraat gesticht, in 1407 tot aan de Groenmarkt uitgebreid en voorzien
van een kapel en in 1584 grotendeels gesloopt. Van de in 1652 tot woonhuis
verbouwde kapel bevinden zich vermoedelijk nog resten in het pand Boerenstraat
11 (voorgevel 1878). Achter het woonhuis Groenmarkt 3 resteert een topgevel met
blindnissen (tweede helft 16de eeuw).
De Herst. Evang. Luth. kerk (Langendijk 72) [3] is bereikbaar via een gepleisterd
poortje in het pand Langendijk 70-74. Daar werd vermoedelijk in 1633 de R.K.
schuilkerk ‘Dit is in Abrahams Schoot’ gesticht. In 1699 bouwde men een zaalkerk,
die na 1723 werd
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Gorinchem, Herv. kerk, plattegrond

overgenomen door de oud-katholieken en in 1815 door de lutheranen. Bij een
verbouwing in 1816 werd het voorhuis gesloopt. In 1842 vond een grote renovatie
van het interieur plaats, uit welke tijd vermoedelijk ook het gepleisterde bouwdeel
aan de voorzijde dateert (het bovengelegen woonhuis stamt uit 1899). Restauraties
zijn uitgevoerd in 1951 en 1988.

Gorinchem, Herv. kerk (1997)

De kerk bevat een door Kam & Van der Meulen gebouwd orgel (1860).
De voorm. R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum en O.L. Vrouwe Onbevlekt
Ontvangen (Haarstraat 23) [4] is een driebeukige hallenkerk met ionisch
ingangsportaal, middenrisaliet met fronton en een houten geveltoren. Deze
neoclassicistische kerk kwam in 1836-'38 naar plannen van J. van Nunen tot stand
op het terrein van de schuilkerk ‘Het Clooster’. In 1984-'85 is het gebouw verbouwd
tot appartementen.
Het voorm. franciscanessenklooster (Heerenlaantje 30) [5] is een blokvormig
drielaags pand uit 1851 met neoclassicistische deuromlijsting en een kapelvormige
uitbouw met dakruiter.
De voorm. (Geref.) Rehobothkerk (Driekoningenstraat 2) [6], een driebeukige
kerk waarnaast een toren met naaldspits staat, verrees in 1909 naar een ontwerp met
rationalistische elementen van Tj. Kuipers. De kerk kwam in 1989 aan de
Christengemeente (verbouwd circa 1997). Het gebouw is te bereiken via een
smeedijzeren hek in jugendstil-vormen (bij Gasthuisstraat 36).
Overige kerken. Van na de oorlog dateren de van een slanke toren voorziene
traditionalistische (Geref.) Johanneskerk (Nieuwe Hoven 143; 1959, D. Egberts),
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het blokvormige zaalgebouw van de Herv. kerk (Scheywijck 1; circa 1963, H.
Klarenbeek.) met piramidedak en een monumentaal uitgebouwde trap, en de moderne
R.K. St.-Martinuskerk (Wijnkoperstraat ong.; 1966-'67, J.B. Lürsen en A. van Haaren).
In de opengewerkte klokkentoren van de laatstgenoemde hangt een carillon, waarvan
19 klokken zijn gegoten door Melchior de Haze (1678) en afkomstig zijn van het
oude stadhuis.
Van het voorm. St.-Elisabethgasthuis (bij Gasthuisstraat 47), gesticht rond 1300
en tot 1598 als zodanig in gebruik, resteren twee poortjes. Het ene is een hardstenen
korfboogpoortje (bij Achter de Kerk 4) uit de tweede helft van de 16de eeuw; het
jaartal ‘1391’ is een foute interpretatie van het jaartal ‘1561’. Aan de Gasthuisstraat
staat het andere, midden-16de-eeuwse, poortje met een gebeeldhouwde kop als
sluitsteen. In de aangrenzende huizen Gasthuisstraat 47-47a en 49 - met gepleisterde
lijstgevels uit circa 1800 - zijn middeleeuws muurwerk met bogen en een
vroeg-15de-eeuwse kap behouden gebleven.
Het Burgerkinderenweeshuis
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Gorinchem, Ziekengasthuis (1991)

(Molenstraat 15) [7] ontstond in 1556 toen Matthijs Aalbers en Marytje Kolff hun
woonhuis nalieten om tot weeshuis in te richten. In 1558 werd een buurhuis
toegevoegd en in 1743 verrees de huidige gevel met pronkrisaliet in Lodewijk
XIV-stijl. Boven de ingang zit een gevelsteen met een voorstelling van Christus met
de weesvader, -moeder en -kinderen (16de eeuw) en de stichterswapens (aangebracht
1743). Bij een ingrijpende restauratie in 1966-'68 (J. Kruger) is de voorgevel
ontpleisterd. Sinds 1984 is het een gezinsvervangend tehuis (Huize Matthijs-Marijke).
In het interieur zijn de oude 16de-eeuwse kapconstructies en balklagen met consoles
(1556) bewaard gebleven en een regentenkamer met 17de-eeuwse inrichting. Verder
zijn er drie gebrandschilderde ramen met afbeeldingen van de ontsnapping van Hugo
de Groot in een boekenkist (1627), afkomstig uit het voorm. huis Daetselaar aan de
Gasthuisstraat.
Het voorm. Diaconie-Armhuis (Westwagenstraat 12-14) [8] is een drielaags pand
met brede gepleisterde lijstgevel. In 1752 werden twee huizen aangekocht en tot
armenhuis ingericht. In 1826 ontstond een gemeenschappelijke voorgevel, die
vermoedelijk bij een verbouwing in 1898 werd gepleisterd. In 1984 heeft men op de
begane grond winkels ingericht.
Het voorm. oudevrouwenhuis (Groenmarkt 8) [9] is een herenhuis met lijstgevel
en omlijste ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl, dat in 1865 werd ingericht als
oudevrouwenhuis. Het in 1978 ingrijpend verbouwde pand heeft een 17de-eeuwse
gedeelte met samengestelde balklaag, waar later de regentenkamer met schouw en
goudleerbehang is ingericht. Verder is er een gang met stucwerk in Lodewijk
XV-vormen.
Het voorm. ziekengasthuis (Haarstraat 39) [10] werd in 1867 gebouwd naar
plannen van C.J. Loeven, die zich liet inspireren door het Rotterdamse
Coolsingelziekenhuis van W.N. Rose. De wit gepleisterde eclectische gevel met
risalieten is voorzien van pilasters, gekoppelde rondboogvensters en een
rondboogfries. Na de sluiting van het ziekenhuis (1960) diende het gebouw als
verpleegtehuis. Bij de verbouwing tot een verzorgingscomplex in 1981 heeft men
alleen de voorgevel behouden.
Het voorm. R.K. Arm- en Weeshuis (Molenstraat 40) [11], vroeger ‘Huize St.
Clara’ en nu ‘Groothuis’ genoemd, is een groot wit gepleisterd eclectisch pand met
pilastergeleding. Met financiële hulp van H.M. van Kessel en zijn zuster kwam het
gebouw in 1867-'69 tot stand naar ontwerp van gemeentearchitect C.J. Loeven. Na
de sluiting (1966) is het gebouw in 1991-'92 opgedeeld in appartementen.
Vestingwerken. De middeleeuwse verdedigingswerken zijn verdwenen bij de
aanleg tussen 1578 en 1608 van een door Adriaen Anthonisz van Alkmaar ontworpen
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vestinggordel met elf bastions (Oud-Hollandse stelsel) en een ravelijn op de plaats
waar de Linge de stad binnenkomt. Bij de verbouwing volgens het Nieuw-Hollandse
stelsel (begin 18de eeuw) werden aan de oostzijde drie ravelijnen en een enveloppe
toegevoegd. De vesting maakte deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie en na
1815 ook van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor de aanleg van het
Merwedekanaal (1885-'93) moest aan de westzijde één bastion wijken. In 1926
verloren het westelijke en noordelijke deel van de vesting de militaire functie. Pas
in 1959 is de status van vestingstad opgeheven.
Vooral aan de oostzijde zijn de bastions en ravelijnen goed bewaard gebleven. In
de omgrachting liggen twee stenen beren. Bij de Bagijnenwal zorgt een beer met
twee monniken (vernieuwd 1772) voor de waterscheiding tussen de Linge en de
westelijke stadsgracht. Aan de zuidzijde (De Punt) ligt een stenen beer uit 1889.
Door de aanleg van een dam met coupure (Dalemsedijk) in 1815, raakte de
Dalempoort (Dalemwal 25) [12] buiten gebruik. Deze in 1598-'97 gebouwde poort
bestaat uit een gewelfde doorgang met daarboven een met speklagen en sierankers
versierd wachthuis met ingesnoerd schilddak en dakruiter (vernieuwd). Het jaartal
1770 op een sluitsteen van de rondboogpoort verwijst naar een vergroting van de
poortdoorgang aan beide zijden in dat jaar. De gevel aan de rivierzijde wordt geleed
door gebosseerde pilasters. De poort kan bij hoogwater met houten deuren worden
afgesloten.

Gorinchem, Dalempoort (1989)
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Van de drie andere poorten werd de waterpoort (1642), die door de aanleg van de
Voorhaven overbodig was geworden, in 1893 gesloopt (herbouwd in tuin
Rijksmuseum) en vervangen door een coupure. De Kanselpoort en de Arkelpoort
werden respectievelijk gesloopt in 1818 en 1857 en later eveneens vervangen door
coupures (circa 1890). Bij de Vijfde Uitgang staat de Lingewacht (Blauwe Torenstraat
3) [13], aanvankelijk een magazijn voor dijkonderhoud (1603) en vanaf 1704 in
gebruik als wachthuis (tot 1967). Dit dwarse pand met twee kleine poorten is later
aan de westzijde verbouwd. Bij de coupure van de Kanselpoort staat een in 1835
gebouwd wachthuis (Wolpherenwal 1-3) [14] met een arcade aan de stadszijde. Ter
verdediging van de Grote Merwedesluis werd rond 1890 in het meest westelijke
bastion een caponnière gebouwd met droge gracht en opneembare brug
(Kanselpoortweg ong.).
De voorm. doelen (Molenstraat 30) [15], gebouwd in 1589 als gezamenlijk
onderkomen van de St.-Joris- en de St.-Christoffelschutters (voetboog- en
handbusschutters), is een tweebeukig dwars pand met zijtrapgevels. Bij de bouw is
natuursteen van de gesloopte Oude Kanselpoort hergebruikt als speklagen. In 1702
werd het buurhuis (eveneens uit 1589) toegevoegd. Bij het bombardement van 1814
raakte de achtzijdige traptoren aan de achterzijde beschadigd. Deze heeft men later
vervangen door een

Gorinchem, Doelen (1970)

aanbouw, maar hij is weer gereconstrueerd bij de ingrijpende restauratie in 1963-'67
(C. Wegener Sleeswijk). Toen zijn ook de gevels ontpleisterd. Van 1865 tot 1961
diende het gebouw als hotel en nu wordt het gebruikt door het Hoogheemraadschap
van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Binnen bevinden zich een
laat-16de-eeuwse kapconstructie en een 16de-eeuwse] schouw.
Het voorm. tolhuis van de tol op de Merwede (Molenstraat 109) [16] is een in
oorsprong L-vormig gebouw met een traptoren aan de buitenkant van de korte vleugel.
Het huidige gebouw met sierankers kwam in 1598 tot stand en verving een in 1425
gesticht tolhuis, dat in 1568 en in 1584 was afgebrand. Bij de bouw heeft men voor
de speklagen (Gobertangesteen) mogelijk gebruik gemaakt van sloopmateriaal van
het in die tijd gesloopte kasteel. Het tolhuis werd in de 17de eeuw aan de oostzijde
uitgebreid. In 1795 verviel de oorspronkelijke functie en na 1814 heeft het gebouw
veel verschillende bestemmingen gehad, onder meer als kazerne en als bureau van
de stellingcommandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Sinds de restauratie
in 1985-'87 (W. Kramer) is er het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en
de Vijfherenlanden gevestigd. Binnen zijn de originele kapconstructie en het
houtskelet met rijk gesneden maniëristische consoles behouden gebleven.
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Het arsenaal (Boerenstraat 44-64) [17] werd in 1755 gebouwd naar ontwerp van
Jan Philip Prevost. Dit grote carrévormige gebouw met binnenplaats heeft sobere
gevels met getoogde poorten; de gevels hebben verder pilasters bij de hoeken en de
middenrisalieten. In 1995 is het gebouw gerestaureerd en opgedeeld in woningen.
De voorm. hoofdwacht (Grote Markt 6) [18] is een rijzig tweelaags pand met
attiekverdieping, aan de voorzijde voorzien van een middenrisaliet met fronton en
beneden een open arcade met gebosseerde hardstenen bekleding. Dit gebouw met
Lodewijk XVI-details kwam tot stand in 1792, waarschijnlijk naar ontwerp van Johan
van Westenhout.
Overige militaire gebouwen. In 1838 bouwde men aan de Tolsteeg een
affuitenloods en aan de noordoostzijde van de stad een groot kruitmagazijn (1837-'38).
Kleinere kruitmagazijnen verrezen in 1880 (Pelwal, Dalemwal). Aan de Dalemwal
verrees in 1864 een laboratorium gebouwd met stook-, kook- en werkplaatsen.
De voorm. korenbeurs (Korenbeurs 2-6, 3-5) [19] bestond oorspronkelijk uit een
gepleisterd neoclassicistisch hoofdgebouw uit 1853 aan de Havendijk met twee
haakse eenlaags vleugels in dezelfde stijl. Sinds de sloop van het hoofdgebouw (1926)
resteren de zijvleugels.
Het stadhuis (Grote Markt 17) [20] verrees in 1859-'60 in zijn huidige vorm op
de funderingen van het oude raadhuis (1437; uitgebreid 1591-'93). A.W. van Dam
ontwierp een drielaags gepleisterd pand in neoclassicistische stijl met vooren achter
een middenrisaliet met fronton en met kolossale dorische pilasters boven een
rusticaplint. In het gebouw waren ook de arrondissementsrechtbank, het kantongerecht,
een dienstwoning, de waag en een politiekantoor met cachot ondergebracht. Sinds
de inwendige renovatie van 1994-'95 heeft het stadhuis nu deels de functie van
museum en V.V.V.-kantoor.
Het voorm. postkantoor (Groenmarkt 12) [21] is een rijzig kantoor met
directeurswoning uit 1866, bij uitbreiding in 1883 gesierd met gele bakstenen banden
en geblokte vensterbogen.
Scholen. De voorm. Tussen- en Burgerschool voor Meisjes (Zustersteeg 4-6) [22]
werd rond 1880 gebouwd in eenvoudige neoclassicistische stijl. In dezelfde stijl met
gebosseerde natuurstenen pilasters verrees in 1883 het Gymnasium (Zusterstraat
11-13) [23]. De uit 1893 daterende openbare lagere school Westerstraat 3 [24] heeft
een grote achteraanbouw uit circa 1930. De voorm. Chr. lagere school (Kalkhaven
25) [25] kwam in 1911 tot stand met één lokaal naar een neorenaissance-ontwerp
van J. de Bie; een dwarskap met sierspant accentueert de ingang.
Zakelijk-expressionistisch van vorm is de zesklassige openbare lagere school no. 4
(H. de Ruyterstraat 34). Ernaast staat de Gymnastiekschool (H. de Ruyterstraat 32)
met paraboolvormig getoogde ingang. Beide zijn in 1931 gebouwd naar ontwerp van
G.J. Geijtenbeek. Hij ontwierp ook de
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voorm. U.L.O.-school (Zusterstraat 29-31; 1938-'39) [26] met ronde traptoren en
stalen ramen aan de kant van de Boerenstraat (nu centrum voor ‘Cultuur en Muziek’).
Woonhuizen. De bebouwing van Gorinchem kenmerkt zich door (veelal niet
onderkelderde) diepe huizen, die vaak later zijn verhoogd. Soms zijn twee of drie
buurpanden samengevoegd achter een nieuwe gevel en vaak gaan oude kappen,
balklagen of houtskeletten schuil achter jongere gevels. Zo heeft het huis In de Gulde
Capel (Gasthuisstraat 36) een houtskelet met een verdieping (circa 1525) die bij de
zijgevel overkraagt op doorstekende balken met consoles. Het drielaagse hoekhuis
't Coemt al van God (Burgstraat 30) [27] heeft een rijk versierde trapgevel in vroege
renaissance-stijl. De derde bouwlaag is voorzien van ionische pilasters met cartouches
op de schachten en daartussen een ionische herme. De vensters hebben frontons met
gebeeldhouwde kopjes en in de geveltop zijn medaillons met portretkoppen te zien.
De cartouches met de huisnaam en het jaartal ‘1563’ zijn uitgevoerd in
vroeg-maniëristische stijl. Inwendig heeft het pand een volledig houtskelet en
kapconstructie uit die tijd. Bij een ingrijpende restauratie in 1937-'41, onder leiding
van B. van Bilderbeek, heeft men de kruisvensters op de verdieping gereconstrueerd,
een nieuwe pui aangebracht en veel van het beeldhouwwerk vervangen door kopieën
in kunststeen. Het pand is nader gerestaureerd in 1995. Vergelijkbaar van opbouw
is het

Gorinchem, Stadhuis en Wilhelminafontein (1991)

hoekpand Dit is in Bethlehem (Gasthuisstraat 25) [28] uit 1566, dat is voorzien van
een vroeg-maniëristische band- en rolwerkgevel met bekronend fronton. Het
kruisvenster in de top wordt geflankeerd door hermen. Daaronder is een zelfde motief
toegepast met twee vensters tussen drie hermen, die weer rusten op de bogen van de
vensters daaronder. Hoekblokken, cartouches en
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Gorinchem, U.L.O.-school

een versierde puibalk met tekst en een gevelsteen met de huisnaam completeren deze
rijke gevel. Binnen zijn de kapconstructie, het houtskelet, een insteekverdieping en
een originele spiltrap behouden. Bij een ingrijpende restauratie in 1910 (A. Mulder)
heeft men een nieuwe pui aangebracht en bij een restauratie in 1984-'85 is het meeste
beeldhouwwerk vernieuwd.
17de- en 18de-eeuwse huizen
Maniëristische geveldelen uit circa 1610 met geprofileerde vensterbogen op

Gorinchem, Woonhuis 't Coemt al van God
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kleine colonnetten met kraagstenen zijn zichtbaar bij de huizen Hoogstraat 7 en
Gasthuisstraat 30 (deur 1844). De gevels van Kruisstraat 19 (1613) en Dalemstraat
52 (circa 1615) hebben ook geprofileerde vensterbogen. Het uit circa 1610 daterende
maniëristische Hugo de Grootpoortje (bij Grote Markt 23), met gecanneleerde
ionische pilasters, is de achteruitgang van het huis van de zwager van Hugo de Groot,
Adriaan van Daetselaer. Het diepe huis Tolsteeg 3 heeft een in- en uitgezwenkte
topgevel (1607; gerestaureerd 1962). Van maniëristische trapgevels voorzien zijn
Groenmarkt 11 (circa 1630) en - in simpeler uitvoering - Westwagenstraat 77 (circa
1640) en Langendijk 47 (circa 1650). Bij Burgstraat 13 en 31 zijn de trapgevels later
vervangen door een kroonlijst en bij Robberstraat 8 (1615) en Kalkhaven 70 (1645)
door 18de-eeuwse klokgevels. De rond 1660 opgetrokken gevel van Westwagenstraat
28 heeft gekoppelde ionische pilasters bij de verdieping en in de (afgeknotte)
verhoogde halsgevel. Het later gepleisterde dwarse huis Vismarkt 10 is voorzien van
kolossale ionische pilasters (derde kwart 17de eeuw). Aan diverse later vernieuwde
gevels is de achterliggende oudere (17de-eeuwse) kern nog goed herkenbaar, zoals
bij Kerksteeg 8 (1603), Dalemstraat

Gorinchem, Woonhuizen Kriekenmarkt 21-25 (1992)

56, Burgstraat 33, Haarstraat 21 en het huis In de Granaet Appel (Grote Markt 11;
1671).
Gorinchem heeft relatief weinig 18de-eeuwse gevels in de op de Franse architectuur
gebaseerde Lodewijk-stijlen. Een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl bezit het uit
1727 daterende herenhuis De Rijzende Zon (Gasthuisstraat 53; moderne pui). Bij
Haarstraat 27 zijn in 1738 twee oudere panden verenigd achter een nieuwe lijstgevel
met Lodewijk XIV-consoles. Ook Westwagenstraat 79 heeft een hardstenen plint en
een kroonlijst met consoles in Lodewijk XIV-stijl. Het patriciërshuis Appeldijk 21
(circa 1760) toont een vergelijkbare gevel met Lodewijk XV-consoles. Tot het
interieur behoren stucwerkplafonds in die stijl. Voorzien van een pronkrisaliet in
Lodewijk XV-stijl is het herenhuis Appeldijk 3-5 (circa 1760; pui 1902), dat ook
diverse interieuronderdelen uit die tijd bevat, waaronder stucwerk, schouwen en een
trappenhuis met lichtkoepel. Het statige pand Nonnenveld 6 heeft een deurpartij in
Lodewijk XVI-stijl. Andere, maar later gepleisterde, voorbeelden van
laat-18de-eeuwse gevels met Lodewijk XVI-details zijn Hoogstraat 32 en Groenmarkt
3.
De smallere huizen kregen in de 18de eeuw vaak een klokgevel. Het rijkste
voorbeeld is de klokgevel met pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl uit 1750 van
Molenstraat 29 (in 1988 afgebrand en herbouwd). Sober vormgegeven zijn de
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klokgevels van de huizen Arkelstraat 42, Molenstraat 7-9 en 27, Westwagenstraat
34 en 37, en Kortendijk 8 (met driehoekig fronton).
19de- en 20ste-eeuwse huizen
Nadat rond 1830 de stedelijke economie enigszins was aangetrokken, kregen vele
bestaande huizen een blokbepleistering op hun gevel, zoals Boerenstraat 5-9 en 32,
Havendijk 80-82 en - met behoud van de 18de-eeuwse kroonlijst met consoles - de
panden Arkelstraat 18, Zusterhuis 9 en Eind 20 (met mezzanino). Iets jongere
voorbeelden zijn Boerenstraat 22-26 (circa 1870) en Havendijk 94-98 (circa 1870).
Met elkaar vergelijkbare vroeg-19de-eeuwse omlijste ingangspartijen met
doekfestoenen hebben Haarstraat 2 en het huis De Vos en de Craen (Arkelstraat 57;
1836). Enkele ongepleisterde herenhuizen zijn in de baksteen gedateerd, zoals
Langendijk 24 (1835), Appeldijk 13 (1841) en Appeldijk 23 (1844). Hiermee
vergelijkbaar zijn het brede herenhuis Hoge Torenstraat 10 (circa 1850) en de met
een mezzanino opgehoogde huizen Westwagenstraat 1 en Eind 24 (beide circa 1840).
Neoclassicistische gevels kregen de herenhuizen Havendijk 60-64 (circa 1860) en
Kriekenmarkt 7 (circa

Gorinchem, Woonhuis Burgstraat 63-65
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1860). Het in de kern 16de-eeuwse eenlaagspand Boerenstraat 3 werd rond 1865
voorzien van nieuwe gevel met eclectische elementen. Het huis heeft een 18de-eeuws
interieur met een plafondschildering (Apotheose van Hercules) met
stucwerkomlijsting. Gepleisterde gevels met vergelijkbare frontons (circa 1865)
hebben de huizen Appeldijk 63 en Kriekenmarkt 1-3. Eclectisch vormgegeven zijn
ook de middenganghuizen Torenstraat 5 (circa 1865) en Arkelstraat 77 (circa 1880),
alsmede het ongepleisterde herenhuis Westwagenstraat 81 (1892). Voorbeelden van
eclectische herenhuizen met (gepleisterd) souterrain en bel-etage zijn Havendijk
56-58, Burgstraat 41-43 (1865), Havendijk 36 en Nieuwstad 9-11 (circa 1880).
Eclectische details hebben ook het koetshuis Nieuwstad 13 (circa 1870), de huizen
Haarstraat 7, Grote Markt 21 en het rijk uitgevoerde pand Nieuwstad 3-5 (circa
1880). De burgerwoningen Westwagenstraat 54-60 (circa 1880) vertonen eveneens
eclectische elementen, in de vorm van wenkbrauwen boven de getoogde vensters.
De burgerwoningen Nieuwstad 40-46 (circa 1885) en Verlengde Pompstraat 19-25
(circa 1900), alsmede de arbeiderswoningen Korenbrugstraat 13-17 (circa 1880),
zijn uitgevoerd met neoclassicistische elementen.
Bij de relatief sober uitgevoerde herenhuizen is de ontwikkeling van eclectisch en
neoclassicistisch naar de neorenaissance slechts aan kleine details afleesbaar. Zo
hebben de huizen Vissersdijk 27-31 (circa 1880) rijke eclectische zinken dakkapellen
boven de middenrisaliet en is Zusterstraat 26-28 sober neoclassicistisch van vorm.
Bij de laat-19de-eeuwse herenhuizen Boerenstraat 16-20, Boerenstraat 28-30 en De
Twee Swaerden (Appeldijk 15-17) overwegen de decoraties met siermetselwerk in
lichte baksteen. Dat geldt ook voor de herenhuizen Nonnenveld 2-4 en Kriekenmarkt
21-25 (1890), waar echter ook neorenaissancistische sluitstenen met diamantkoppen
zijn toegepast. De laatstgenoemde panden werden ontworpen door J. Kraai. Het
meest uitgesproken voorbeeld van neorenaissance-stijl is het dubbele herenhuis Grote
Markt 14-15 met dakerker en torentje, gebouwd in 1902 voor drukker T. Horneer en
zijn zwager C. Boendermaker naar ontwerp van J. de Bie. Voorbeelden van andere
panden in neorenaissance-stijl zijn Appeldijk 35 (circa 1895), Kriekenmarkt 15,
Kalkhaven 23 en Appeldijk 73 (alle circa 1900).
Chaletstijl-elementen zijn zichtbaar bij Arkelse Onderweg 34-36 (circa 1905). Het
ontwerp van J. de Bie voor Grote Markt 16 (1909) vertoont jugendstil-details.
Opdrachtgever H.F. de Groot, eigenaar van een beton- en een kalksteenfabriek, liet
in de gevel elementen van kalkzandsteen verwerken. Het bijbehorende eenlaags
kantoorpand Zusterstraat 6 heeft gemetselde balustrades en een uitkragend gedeelte
boven de ingang. Dit laatste element is ook zichtbaar bij de door De Bie met
jugendstil-elementen ontworpen huizen Kalkhaven 22 (1905) en Vismarkt 18-18a
(1906). In expressionistische stijl uitgevoerd zijn het forse woonhuis Boerenstraat
1 (circa 1920 en de door B. van der Zijpp in 1929 als één geheel met een gebogen
gevel ontworpen huizen Burgstraat 63-65 en Oosterstraat 1-3. Andere voorbeelden
uit circa 1930 zijn Verlengde Pompstraat 7-9 en Westerstraat 5. In
zakelijk-expressionistische stijl verrees de door M.C.E. Patakij voor M.J. Constandse
ontworpen villa Plantsoen 13 (1930), waar de ruimten zijn gegroepeerd om een
centrale traphal. Dat laatste geldt ook voor het forse expressionistische landhuis 't
Zonnehuis (Plantsoen 20), gebouwd in 1938 naar ontwerp van J. Rebel voor A.A.C.
de Vries Robbé. Opmerkelijk is het zogeheten Bluebandhuis (Arkelstraat 102) met
zijn in blauwe tegels uitgevoerde plint. Het werd in 1934 gebouwd naar een
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functionalistisch ontwerp van A. Nieuwpoort. In de naoorlogse Haarwijk domineert
de in 1960 naar een functionalistisch ontwerp van S.J. van Embden opgetrokken
Torenflat (Kon. Wilhelminalaan) van vijftien verdiepingen.
Volkswoningbouw. Op de landtong tussen Linge en Merwedekanaal (Lingewijk)
liet de ‘N.V. Maatschappij tot Bevordering der Volkshuisvesting Jan van Arkel’
arbeiderswoningen bouwen rond het Hugo de Grootplein (1907-'09) in een
tuinwijkachtige opzet naar plannen van J. de Bie en B. van der Zijpp. Bij de
daaropvolgende uitbreidingen (1915, 1917, 1920 en 1929) werden woningen met
houten en vakwerktopgevels gebouwd, zoals Jan van der Heydenstraat 14-24 en
Hugo de Grootstraat 14-22. Na de oorlog liet de NEMAVO (N.V. Nederlandse
Maatschappij voor Volkshuisvesting) ter verlichting van de woningnood
‘Aireywoningen’ met gevels van betonblokken bouwen aan de Ganzenwei en de W.
van der Veldenstraat (1950-'51). In 1955-'56 zijn in de Schutterswijk, tussen de
Boogschutter- en de Busschieterstraat, woningbouwcomplexen gebouwd met drietot vijflaags étagewoningen en lagere eensgezinswoningen met torenachtige opbouw
(St.-Jorisplein e.o.). De woningen zijn ontworpen door A. Evers en G.J.M. Sarlemijn
in de traditionalistische vormen van de Bossche School. De bijnaam De Kremlins
verwijst naar de strenge socialistische woningbouw in Moskou en Oost-Berlijn.
Winkels. De uit 1835 daterende Stadsapotheek (Langendijk 24) heeft een rijke
neoclassicistische lijstgevel met puibalk en omlijste ingang. Vanaf circa 1850 kregen
diverse bestaande panden in de binnenstad een winkelpui, vaak met een rijke
eclectische vormgeving, zoals de met gietijzeren zuilen uitgevoerde pui van
Hoogstraat 9 (1876). Ook de hoekpui van Langendijk 58 (1875) en dew inkelpui
van Burgstraat 15 (circa 1890) hebben gietijzeren zuilen. Een geheel nieuwe gevel
in neoclassicistische stijl, met rondbogen bij de begane grond, kreeg Burgstraat 3
(circa 1880). Ook bij Arkelstraat 8 (circa 1885) zijn gevel en pui in één keer gebouwd.
Eenvoudige laat-19de-eeuwse winkelpuien zijn zichtbaar bij Havendijk 24 en 28, en
Molenstraat 9. De winkelpui Langendijk 26 (circa 1890) is voorzien van een
gebeeldhouwde hardstenen plint. Appeldijk 25-27 kreeg in 1903 voor de
manufacturenhandel Bahlmann & Co. een winkelpui in neorenaissance-stijl. Een
jugendstil-pui met gebogen vormen heeft Molenstraat 5 (circa 1905). Strakker van
vorm, maar ook voorzien van jugendstil-elementen, is de brede
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winkelpui met puibalk en hoekkolommen van Appeldijk 3 (1902), ontworpen door
J. van Embden. Vergelijkbare puien zijn te vinden bij Groenmarkt 5 (1900) en
Westwagenstraat 3-7 (circa 1905). Door J. de Bie ontworpen jugendstil-gevels hebben
de woon- en winkelpanden Langendijk 13 (1905), Langendijk 16 (circa 1905) en de
patisserie De Lely (Langendijk 11; circa 1905). Het laatstgenoemde pand kreeg in
1925 een art déco-pui. Ook het voorm. Albert Heijn-filiaal Hoogstraat 28 heeft een
opvallende art déco-pui (1930). Zakelijk-expressionistisch van vorm is de hoekwinkel
Gasthuisstraat 59 (circa 1939). De in gele baksteen opgetrokken hoekwinkel
Arkelstraat 1 (1931) werd ontworpen door L. Groen en de kapperswinkel Langendijk
88-88a (1936) werd met functionalistische elementen ontworpen door J. de Bie in
samenwerking met zijn kleinzoon J. de Bie jr. In de twee laatstgenoemde winkels
zijn - hoogstwaarschijnlijk in Gorinchem geproduceerde - stalen ramen toegepast.
Sociëteiten. De vrijmetselaarsloge ‘Orde en Vlijt’ (Molenstraat 75) [29] is sinds
1851 gehuisvest in een oorspronkelijk 18de-eeuws pand, dat in 1885 een
neoclassicistische gevel kreeg. De twee frontons tonen vrijmetselaarssymbolen (passer
en winkelhaak). De Groote Sociëteit (Eind 26) [30] is gevestigd in een eclectisch
woonhuis uit 1893 naar ontwerp van J. de Bie. Hij had ook de leiding bij de
verbouwing tot sociëteit in 1911, waarbij een pui werd aangebracht.
Horeca. Uit 1887 dateert het hotelrestaurant-café Metropole (Melkpad 3) [31],
ontworpen in neoclassicistische stijl door M.A. Treffers. De pui met
jugendstil-elementen dateert uit circa 1905. De gevel met eclectische elementen van
Café de Steeg (Achter de Kerk 3) verrees rond 1890. Het voorm. Hotel Central (Grote
Markt 7), een zakelijk-expressionistisch pand uit 1927, is nu tot restaurant verbouwd.
Kantoren. De Spaarbank (Zusterstraat 19) [32] kwam in 1889 tot stand naar een
rijk eclectisch ontwerp van J. de Bie. Uit 1903 dateert de voorm.
Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank (Grote Markt 5) [33], ontworpen door J. van
Embden met jugendstil-elementen en een bijzondere geveltop op de hoek.
Jugendstil-elementen vertoont ook het kantoorgebouw Groenmarkt 16 [34] uit 1909.
In de classicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl uitgevoerd is de forse
voorm. Handels- en Landbouwbank (Westwagenstraat 38-40) [35] uit 1913,
ontworpen door A. Boers en C. van den Hoogenband. De ondernemer J. van Vriesland
liet in 1935 in traditionalistische vormen het kantoorpand annex woningen 't Hoekje
(Kalkhaven 53) bouwen.
Windmolens. Op de bolwerken van de stad staan twee ronde stellingmolens met
stenen romp en een met dakleer beklede kap. De uit 1718 daterende molen Nooit
Volmaakt (Bagijnenwal 38) [36] werd in 1763 verhoogd tot stellingmolen. De molen
De Hoop (Dalemwal 3) [37] dateert uit 1764. Aan de Schelluinse Vliet staan twee
poldermolens: de Westmolen (Schelluinsekade 18) uit 1814 en de in 1817 gebouwde
Oostmolen (Schelluinsevliet 55). De laatste heeft een scheprad, een met riet gedekte
ondertoren en een met hout gedekt bovenhuis. Deze wipmolens bemaalden de polder
De Banne van Gorinchem en Kwakernaak.
Pakhuizen. Aan de Lingehaven en in de stegen tussen de hoofdstraten staan nog
diverse diepe pakhuizen. Het pakhuis Dit is in 't Kornschip (Appeldijk 31) heeft een
gevelsteen (1611) en werd midden 19de eeuw gepleisterd en voorzien van
rondboogvensters, zoals toen ook het geval was bij het in de kern 17de-eeuwse
pakhuis Oude Lombardstraat 5. In 1837 verrees het sobere neoclassicistische pakhuis
Hoop en Vlijt (Appeldijk 33) met drie lage opslagzolders met rondboogvensters
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boven een hogere begane grond met inrijopening. Vergelijkbaar hiermee zijn Appeldijk
11 (circa 1840), Eendvogelsteeg 8 (1859), Appeldijk 29 (circa 1850) en Havendijk
22 (1859); de twee laatste hebben getoogde vensters. Een hijstravee hebben
Keizerstraat 4 (1852) en het pakhuis aan de Kraansteeg (circa 1860). Uit 1860 dateren
de pakhuizen Olifant (Kabeljauwsteeg 1), Kortendijk 9-11 en Den Blaauwen Haen
(Appeldijk 39). Het rond 1880 gebouwde pakhuis Kortendijk 53 kreeg rond 1910
een nieuwe voorgevel en werd later tot smederij ingericht. Een groot blokvormig
pakhuis met rondboogvensters is Handellust (Robberstraat 2; circa 1840). De voorm.
eierveiling (Eierveiling 2-8), een groot pakhuis met mansardedak uit circa 1890, is
in 2002 verbouwd tot woningen.
De voorm. suikerfabriek Jäger-Ravenswaaij & Co. (Arkelsedijk 46) werd in 1871
gesticht en in 1904 als ‘Hollandia’ voortgezet. Vanaf 1929 werd hier gecondenseerde
siroop geproduceerd (tot 1940). Het gedeelte van de fabrieksgebouwen met
rondboogvensters en schoorsteen dateert uit 1895. Nu is hier het chemisch bedrijf
Purac gevestigd.
Het staalconstructiebedrijf De Vries Robbé & Co. werd in 1881 gesticht aan de
Arkelsedijk. Men leverde vooral bruggen, gashouders en staalskeletconstructies, en
vanaf 1922 stalen ramen. De productie van bimsbetondaken leidde in 1916 tot de
stichting van de N.V.

Gorinchem, Suikerfabriek
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Betondak, die zich later op gecentrifugeerd beton ging toeleggen (rioolbuizen,
lantaarnpalen) en vanaf 1920 een dependance in Arkel had. In 1928 werd aan de
andere zijde van de Linge (Spijksedijk) de zogeheten Fabriek II gebouwd. In 1976
ging het bedrijf failliet. Bij Fabriek II behoorde de betonfabriek ‘Grotius’ (Spijksedijk
56). Het in functionalistische stijl ontworpen ontvangstgebouw ‘De Rotonde’
(Spijksedijk 8; 1940, B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten) [38] is in 1996 verplaatst
ten behoeve van de nieuwe Lingebrug. Op de nabij gelegen rotonde (Concordiaweg)
zijn zes door de firma gemaakte betonnen lantaarnpalen geplaatst.
De watertoren (Rond de Watertoren 2-18) [39] verrees in 1886 naar plannen van
J. Schotel en heeft een ingangspartij met sobere neogotische details. Uit de
overkragende bovenbouw is het ijzeren vlakbodemreservoir verwijderd bij de verbouw
tot woningen in 1985.
Nutsgebouwen. De door directeur gemeentewerken G.J. Geijtenbeek ontworpen
nutsgebouwen zijn voorzien van een duidelijk opschrift in terracotta. Het pompgebouw
(Havendijk 54) [40], tevens kantoor van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (G.E.B.),
en het badhuis (Havendijk 40) [41] werden gebouwd in 1927, de brandweerkazerne
(Struisvogelstraat 2-4) [42] in 1928. De trafohuisjes dateren uit 1919 (Krijtstraat) en
1930 (Melkheul).
De garage met bovenwoning Dalemstraat 33-39 kwam in 1929 tot stand naar een
ontwerp met expressionistische details van B. van der Zijpp.
Het huidige station (Stationsweg 15) is in 1971 gebouwd naar een ontwerp met
houten vouwdak van C. Douma, ter plaatse van een station uit 1881.
Sluizen en dienstwoningen. Tot 1793 vormde de Lingehaven een open verbinding
tussen de Linge en de Merwede. De toen bij de Korenbrug aangelegde waterkering
werd in 1809 veranderd in een keersluis, de huidige Korenbrugsluis. In 1823-'24
kwam aan de Merwedekant van de haven een tweede keersluis tot stand, de ‘Oude’
Merwedesluis. Ten zuiden daarvan legde men in 1872-'73 de Derde Waterkering
aan. De bijbehorende voorm. brugwachterswoning (Eind 3) [43], gebouwd in 1910
naar een neorenaissance-ontwerp van A.A.H.W. König, bevat een gevelsteen uit
1640. Het haven- en sluiscomplex is in 1985-'88 gerestaureerd. Op de dam van de
Derde Waterkering staat het voorm. kantoor van Rijkswaterstaat (Kriekenmarkt
ong.; circa 1910) in vakwerkstijl (in 1985 gerestaureerd).
Met de aanleg van het kanaal van Steenenhoek (1818-'19) werd het Lingewater
niet meer via de Lingehaven maar verder stroomafwaarts in de Merwede geloosd.
Aan de noordkant van Gorinchem kwam hiertoe in 1818-'19 de Steenenhoekse
Kanaalsluis (Paardenwater ong.) tot stand, een keer- en uitwateringssluis met houten
waaierdeuren (1953) en een beweegbare tafelbrug met heftorens (1983). In het kader
van de verbetering van het Zederikkanaal tot Merwedekanaal groef men aan de
westzijde van de Linge tussen Arkel en Gorinchem een nieuw kanaalvak (1885-'93).
Ten noorden van de stad werd hierin de Begraafplaatssluis (Handelskade ong.;
1886-'91) gebouwd, met dienstwoningen (Merwedekanaal 2-6) en voor de
sluiswachter een houten schuilhokje met gesneden dakrand in chaletstijl. Aan de
westzijde van de stad werd de Grote Merwedesluis (Kanselpoortweg ong.; 1889-'91)
aangelegd met dienstwoningen (Nieuwe Wolpherensedijk 2-6; 1892) en aan de
Merwedekant een Voorhaven. Een identieke uitvoering in chaletstijl hebben de houten
schotbalkloodsen bij de coupure van de Kanselpoort (Melkheul ong.; circa 1890) en
de Begraafplaatssluis (Handelskade ong.; 1892-'93).
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Straatmeubilair. De forse hardstenen pomp aan de Pompstraat (bij nr. 1) is
voorzien van een maniëristisch zandstenen cartouche met het jaartal ‘1607’. Van de
gesloopte Willemskazerne (1826) aan de Struisvogelstraat werd de toegang gevormd
door een van elders afkomstig toegangshek, bestaande uit hardstenen pijlers met
siervazen in Lodewijk XIV-stijl en een smeedijzeren hek (19de eeuw). De
Wilhelminafontein op de Grote Markt bestaat uit een vrouwenfiguur met palmtak en
lauwerkrans in een door reigers en dolfijnen gedragen bekken. Deze zinken fontein
werd in 1889 gemaakt door de firma L.W. Schütz ter ere van de veertigjarige regering
van koning Willem III, maar pas onthuld in 1898, toen ook het door J. de Bie
ontworpen bassin was vervaardigd.
Begraafplaatsen. De Isr. begraafplaats (W. de Vries Robbéweg 10) werd gesticht
in 1814. De firma I.C. Mortier & Zn. leverde het toegangshek (1892) en B. van der
Zijpp ontwierp het expressionistische weenhuis (1935) met paraboolvormig dak.
Ernaast - door een luchtspleet gescheiden - staat het wachthuisje voor de kohaniem
(hogepriesters). De in 1829 gestichte Alg. begraafplaats (W. de Vries Robbéweg 33)
kreeg bij de uitbreiding in 1908 aan weerszijden van de nieuwe ingang een
dienstwoning en een aula in neorenaissance-stijl naar plannen van S. Uden Masman.
Opmerkelijk zijn de zerk voor notaris en oudheidkundige C.G. Boonzajer († 1863),
de omheinde grafkelder van K. van Houweninge van Sprang († 1875), de zerk op
roef voor A. Blankers († 1906) en de grafkelder met cippus en omfloerste urn voor
C.J. van Andel († 1924). Op de in 1876 aangelegde R.K. begraafplaats (Arkelse
Onderweg 43) staat een kapel uit 1882 met getrapt tuitgeveltje en roosvenster
(gerestaureerd 2001).
Schelluinen (gemeente Giessenlanden). Dorp, gelegen ten westen van Gorinchem
aan de Schelluinensche Vliet. Van 1220 tot circa 1750 stond hier een commanderij
van de Duitse orde. Nabij een in 1422 genoemd huis van Jan van Goerl werd in 1546
op een donk het Huis Schelluinderberg (Kerkweg 4) gesticht door de Gorinchemse
burgemeester Jan Snouck en zijn echtgenote Anna van Zevenbergen.

Schelluinen bij Gorinchem, Huis Schelluinderberg (1983)
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Schelluinen bij Gorinchem, Huis Schelluinderberg, plattegrond

De onderkelderde hoofdvleugel met zeszijdige traptoren werd rond 1568 aan de korte
zijden verlengd. Aan de zuidzijde verrees een tweede beuk, voorzien van een in- en
uitgezwenkte topgevel met overhoekse pinakels. Het huis kreeg zandstenen speklagen
en mergelstenen frontons en cartouches in vroege renaissance-vormen. Het ontwerp
wordt wel toegeschreven aan Cornelis Bloemaert. Het interieur bevat moer- en
kinderbinten, gesneden consoles en fragmenten van een zandstenen schouw in vroege
renaissance-vormen. Het in 1765 als pastorie in gebruik genomen huis werd in 1768
aan de zuidoostzijde met een kamer vergroot. Daarna volgden nog herstellingen in
1814, de aanbouw van een bijkeuken in 1844 en een ingrijpende restauratie in
1920-'24 (W. te Riele). Sinds 1954 is het huis weer particulier bezit. De Herv. kerk
(Kerkplein 1) is een zaalkerk met geveltoren en kleurige baksteendecoraties, gebouwd
in 1900 naar plannen van J. de Bie. De geveltoren bevat een uit de gesloopte
14de-eeuwse dorpskerk afkomstig uurwerk (1513).
Dalem. Dit ten oosten van Gorinchem aan de Merwede gelegen dijkdorp heeft
vanaf 1453 tot Gelderland behoord, maar is in 1986 bij de provincie Zuid-Holland
gekomen. Dalem is samen met het Grote Wiel een beschermd gezicht. Het in 1801
opgetrokken neoclassicistische zaalgebouw van de Herv. kerk (Merwededijk 5) heeft
een opengewerkte vierkante klokkentoren met kleine spits en bevat een preekstoel
uit de bouwtijd. De van een vroeg-19de-eeuwse voorgevel voorziene forse pastorie
(Merwededijk 6) gaat in de kern terug tot 1652. De voorm. openbare lagere school
(Merwededijk 8) werd in 1836 gesticht

Dalem bij Gorinchem, Herv. kerk

door ambachtsheer J. Viruly. De zogeheten Ambtsluis (bij Merwededijk 8) kwam in
1600 tot stand als afwateringssluis voor een eventuele dijkdoorbraak stroomopwaarts.
In 1814-'15 volgde de verbouwing tot inundatie- en uitwateringssluis voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie voor het inundatiegebied tussen Waal en Linge. De uit 1834
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daterende hardstenen grenspaal op de Merwededijk draagt het opschrift ‘Visscherij
Grens’.

Gouda
Stad, ontstaan in een 12de-eeuwse veenontginning aan de monding van de Gouwe
in de Hollandse IJssel. In de Gouwe legde men ter hoogte van de huidige Dubbele
Buurt een keersluis (Donkere Sluis) aan. De Gouwemonding ten zuiden hiervan ging
als haven dienen (Oosthaven en Westhaven) en hier kwam de eerste bebouwing tot
stand. Het oudste stadsgebied werd omsloten door het Raam, de Turfmarkt, de
Zeugstraat en de Spieringstraat. Ten zuiden van de Markt en de Janskerk - ter plekke
van de huidige Molenwerf - verrees rond 1200 de ronde kasteelmotte van de heren
Van der Goude. In 1272 kreeg Gouda stadsrechten, verplaatste men de zoetwatertol
in de Hollandse IJssel van Moordrecht naar de Goudse haveningang en werd de
vaarroute over de Gouwe verplicht. Nadat het kasteel in 1304 was verwoest (definitief
ontmanteld in 1368) werden de Van der Goudes in 1308 opgevolgd door Jan van
Henegouwen, wiens nazaat in 1362 nabij de Hollandse IJssel begon met de bouw
van een nieuw kasteel (voltooid 1384). Van dit in 1577 gesloopte kasteel zijn de
geconsolideerde restanten zichtbaar in het huidige Houtmansplantsoen. De grafelijke
tol, het regionaal stapelrecht en de productie en export van bier brachten de stad in
de late middeleeuwen tot grote bloei, ondanks stadsbranden in 1361, 1438 en 1527.
Het rond 1350 ommuurde gebied binnen de huidige singels werd in de loop van de
15de eeuw verder volgebouwd met nieuwe huizen op de achtererven en met kloosters
op de terreinen tussen het stadshart en de omringende stadsmuur. Aan het einde van
de Turfsingelgracht bouwde men in 1398 voor de bredere oorlogsschepen een
schutsluis naar de Hollandse IJssel (vernieuwd 1577 en 1763). Tot 1795 ging de
handelsvaart door de stad. Eind 16de eeuw nam de welvaart echter af, onder meer
door het wegvallen van de afzetmarkt voor bier. Als gevolg van de Opstand werden
de kloosters gesloten en herbestemd of afgebroken. Vanaf 1575 kreeg de stad enkele
kleine bastions, maar de mogelijkheid om het hele gebied rond de stad snel te kunnen
inunderen, maakte forsere verdedigingswerken overbodig.
In de 17de eeuw volgde een periode van hernieuwde bloei als regionaal centrum
met kaasmarkt, pijpenfabricage en - dankzij het relatief kalkarme IJsselwater - diverse
wasserijen en blekerijen. De 18de eeuw was vooral een periode van economische
stilstand. De vestingwerken en de stadspoorten werden vanaf 1811 gesloopt. Nieuwe
bloei kwam er met de aanleg van spoorwegverbindingen met Utrecht en Rotterdam
(1855) en Den Haag (1870). Belangrijk was ook de industriële ontwikkeling vanaf
het midden van de 19de eeuw met pijpenfabrieken (Goedewaagen's Koninklijke
Pijpen en Aardewerkfabrieken), touwslagerijen, garenspinnerijen (1861) en
aardewerkindustrie (Plateelbakkerij Zuid-Holland). Van belang waren verder nog
de blekerijen en wasserijen, de zeepziederijen en de kaarsenfabrieken (Goudse
stearinekaarsenfabriek (1853), nu Unichemie). De eerste uitbreidingen buiten de
singels vonden plaats aan de zuidwestzijde van de stad in de Broekpolder. Rijkere
huizen verrezen kort na 1880 tussen de singel en het station (Crabethpark), deze wijk
werd rond 1900 westwaarts uitgebreid (Van Bergen IJzendoornpark). Het eerste
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Gouda, Binnenstad vanuit het zuiden

uitbreidingsplan van Gouda (1908) voorzag in een coupure van de Gouwe (Nieuwe
Gouwe), met ten noorden daarvan het Rode Dorp en de integratie van de bestaande
bebouwing in de Broekpolder tot de wijk Korte Akkeren. Op grond van een tweede
uitbreidingsplan (1917) verrees rond 1920 aan de oostzijde de wijk Kort Haarlem
(Burg. Martenssingel e.o.). Het volgende plan (1931) leidde tot de uitbreiding van
de wijk Korte Akkeren tot aan het Gouwekanaal. Na de Tweede Wereldoorlog zijn
nieuwe wijken verwezenlijkt aan de noordzijde (Ouwe Gouwe, Groenhovenpark)
en de oostzijde (Vreewijk, Oosterwei en recent Goverwelle).
De opheffing van het garnizoen (1922) was de aanleiding voor een
binnenstadssanering. Er werden ook grachten gedempt, zoals de Verloren Kost
(1930), de Nieuwe Haven (1940) en de Raamgracht (1960). Vooral op grond van
het Basisplan (1959) volgden saneringen aan de buitenring binnen de singels. De
binnenste stadskern met de belangrijkste grachten heeft echter haar karakter als
grachtenstad in belangrijke mate behouden en is een beschermd gezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Janskerk (Achter de Kerk 1) [1] is een zeer grote
basilicale kruiskerk voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met omgang en kapellen
en een rijzige toren van vier geledingen met balustrade en achtzijdige houten lantaarn
met ui-vormige spits. Oorspronkelijk stond hier een mogelijk midden-13de-eeuwse
kerk, die in 1349 werd vergroot tot een driebeukige kruiskerk en die na lichte schade
bij de stadsbrand van 1361 in 1366 opnieuw werd gewijd. Van die kerk resteren de
onderste torengeleding met overhoekse steunberen (1349) en mogelijk aan de oostzijde
daarvan nog enig 13de-eeuws muurwerk. In 1404-'13 werd de oude kerk vervangen
door een driebeukige hallenkerk met driezijdige sluiting (tot aan het huidige
dwarsschip). De zijmuren van het in baksteen uitgevoerde westelijke deel van het
schip stammen uit deze fase. De stadsbrand van 1438 berokkende eveneens weinig
schade (nieuwe wijding 1443). Tussen circa 1475 en vóór 1489 heeft men de zijbeuken
over een lengte van vier traveeën verdubbeld en een daarmee corresponderend, maar
wel hoger opgaand, dwarsschip opgetrokken. De gevels van deze bouwfase zijn
grotendeels met Gobertangesteen bekleed, evenals het koor met kooromgang en
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-kapellen dat tussen 1485 en 1510 verrees. In dezelfde bouwfase werd de toren
verhoogd tot drie geledingen. In het begin van het jaar 1552 sloeg de bliksem in de
toren in, waarna de torenbekroning op het schip viel en de kap van
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(Herv.) Grote of St.-Janskerk (zie p. 185)
St.-Joostkapel (p. 189)
Agnietenkapel (p. 189)
Jeruzalemkapel (p. 189)
O.L.-Vrouwetoren (p. 189)
Barbaratoren (p. 189)
Oud-Kath. kerk St. Jan Baptist (p. 189)
Synagoge (p. 190)
(Herv.) Armenkerk of Kleine Kerk (p. 190)
Vergadering van Gelovigen (p. 190)
R.K. St.-Jozefkerk (p. 190)
Geref. kerk (p. 190)
St.-Catharinagasthuis (p. 190)
Cellebroederklooster (p. 191)
Oudemannenhuis (p. 191)
Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis (p. 191)
Pesthuis (p. 191)
Volksgaarkeuken (p. 191)
parochiehuis van de St.-Theodorusstichting (p. 191)
Diaconale wijkverpleging (p. 191)
Stadhuis (p. 191)
Tolhuis (p. 192)
Visbanken (p. 192)
Waag (p. 192)
St.-Jorisdoelen (p. 193)
Kantongerecht annex tekenschool (p. 193)

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

postkantoor Westhaven (p. 193)
gebouw Midden Holland (p. 193)
Politiebureau (p. 193)
Brandweerkazerne (p. 193)
Openbare lagere school nr. 1 (p. 193)
Tweede Kosteloze School (p. 193)
St.-Aloysiusschool (p. 193)
Casimirschool (p. 193)
Emmaschool (p. 193)
Fundatie van Christina Ghijsberts (p. 196)
Fundatie van Cornelis Cincq (p. 196)
Fundatie van Maria Tams (p. 197)
Swanenburghshofje (p. 197)
warenhuis De Zon (p. 197)
sociëteit De Réunie (p. 197)
Hotel de Zalm (p. 197)
Badhuis (p. 197)
bankgebouw Turfmarkt 12 (p. 197)
bankgebouw Markt 37 (p. 197)
bankgebouw Oosthaven 1-2 (p. 197)
bankgebouw Turfmarkt 30-32 (p. 197)
windmolen De Rode Leeuw (p. 197)
windmolen 't Slot (p. 197)
kaaspakhuis Vest 262-264 (p. 198)
blekerij De Drie Notenboomen (p. 198)
blekerij Het Wapen van Amsterdam (p. 198)
Koninkijke Goudsche Machinale Garenspinnerij (p. 198)
Plateelbakkerij Zuid-Holland (p. 198)
kaasfabriek De Producent (p. 198)
Goudsche Lichtfabrieken (p. 198)
Donkere Sluis (p. 198)
Amsterdamsche Sluis (p. 198)
Havensluis (p. 198)
Mallegatsluis (p. 198)
Trappenbrug (p. 199)
Dirck Crabethbrug (p. 199)
Uiterste brug (p. 199)
Doelenbrug (p. 199)
St.-Jansbrug (p. 199)
Nood Godsbrug (p. 199)
Houtmansplantsoen (p. 199)
Van Bergen IJzendoornpark (p. 199)
Oude Alg. begraafplaats (p. 199)
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de meest westelijke traveeën geheel verloren ging. Het redelijk behouden gebleven
koor kon eind 1552 weer in gebruik worden genomen. De herbouw van de kerk stond
onder leiding van Cornelis Frederiksz. van der Goude. Hij wijzigde de afstand tussen
de zuilen in het schip en richtte nieuwe zuilen op met dubbele koolbladkapitelen
onder wijde halfronde scheibogen. De buitenste zijbeuken kregen per travee een
topgevel met hoogopgaand

Gouda, Centrum met Grote of St.-Janskerk

venster. Verder werden koor en transept verhoogd ten behoeve van een lichtbeuk.
Met de middenbeuk van het schip geschiedde dit pas in 1590-'93, waarbij men toen
sloopmateriaal (gele ijsselsteen) van het Maria Magdalenaklooster gebruikte. Tussen
1599 en 1604 kreeg de toren zijn vierde geleding, uitgevoerd in zandsteen en met
een gotische detaillering. De classicistische houten lantaarn dateert uit circa 1650
(pijnappels op balustrade uit 1758). In de toren hangen een door Henrick Wegewaert
gegoten klok (1605) en een carillon bestaande uit 16 klokken van Pieter Hemony
(1676-'78) en 33 klokken van gieterij Eijsbouts (uit 1960). In 1759-'61 kreeg de hele
kerk nieuwe houten tongewelven. Tegen de kerk staan diverse aanbouwen, zoals de
voorm. sacristie (nu
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Gouda, (Herv.) Grote of St.-Janskerk, plattegrond

kerkenraadskamer) met daarboven de voorm. librije (16de-eeuws) en verder het
Zakkendragershuisje (1622, herbouwd 1904), het Kraamvrouwenportaal (1639) en
verschillende kapellen. In 1898 begon men met restauratiewerkzaamheden (W.
Kromhout en J.Th.J. Cuypers) die tot de Tweede Wereldoorlog voortduurden. Daarbij
heeft men onder meer een groot aantal tegen de kerk gebouwde huisjes afgebroken
en de buitengevels vernieuwd. Verder werd de dakruiter op de viering vernieuwd
(1914), de torenfundering hersteld en een gotisch portaal in eigentijdse vormen
hersteld (1916, W. Kromhout). Een tweede restauratie in 1956-'80, onder leiding van
T. van Hoogevest, betrof onder meer een algeheel herstel van de funderingen.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Tot de inventaris behoren
de door H.J. Otten Husly in Lodewijk XVI-stijl ontworpen preekstoel met bijzondere
palmbladbekroning en houten dooptuinhek (beide ontworpen in 1785 en uitgevoerd
in 1810) en het koorhek van marmer en koper (1782). De kerk bevat een in 1736
door Jacob François Moreau gebouwd orgel, dat in de tweede helft van de 18de eeuw
is aangepast door Joachim Hess (gerestaureerd 1979-'81). De orgelkast met
afhangende draperie (Turkse Tent) en beelden is ontworpen door Hendrik Carré. Het
orgel staat op een marmeren onderbouw met ionische zuilen en heeft onder het orgel
een door Peter Schauer uitgevoerd stucplafond in rijke Lodewijk XV-stijl (1771).
De oudste van de drie grafkapellen bij het koor is de in 1516 door Johannes van
Crimpen gestichte Coolkapel, die maniëristische epitafen bevat voor Aleida de Lange
(† 1613) en Aemilius van Rosendael († 1620) en die in 1687 een classicistisch houten
hekwerk heeft gekregen. De grafkapel van schepen Hiëronymus van Beverningh (†
1690) is voorzien van een classicistisch wit marmeren hekwerk (1674). De Meurskapel
- gesticht in 1660 door burgemeester Floris Kant en sinds 1810 bezit van de familie
Meurs - wordt afgesloten door een classicistische zandstenen pilasterwand met hoge
plint en fors hoofdgestel. Ten slotte is er de in 1700 aan de noordzijde van de toren
ingerichte grafkapel van de familie Van der Dussen. In de kerk zijn verschillende
epitafen aangebracht en de kerkvloer bevat (herplaatste) oude grafzerken, waaronder
die voor humanist Dirk Volkertsz Coornhert († 1590). Beroemd zijn de
gebrandschilderde glazen uit de tweede helft 16de en begin 17de eeuw. Deze glazen
werden geschonken door geestelijke en wereldlijke heren bij de herbouw van de kerk
na de blikseminslag en brand in 1552 en verder door Hollandse steden en het
Hoogheemraadschap van Rijnland na de Hervorming van 1573. De oudste en
belangrijkste glazen zijn vervaardigd door de broers Dirk en Wouter Crabeth. De
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door Dirk Crabeth uitgebeelde bijbelse thema's zijn: Doop van Christus (1555),
Prediking van Jezus en doop in de Jordaan (1556), Jezus' boodschap aan de gevangen
Johannes (1556; toegeschreven), Inwijding van de tempel te Jeruzalem door Salomo
en Laatste Avondmaal (1557, geschonken door koning Filips II; het in 1790 verwoeste
bovendeel is gereconstrueerd), Apostel Philippus predikt en doopt (1559), Prediking
van Johannes de Doper (1562), Jezus drijft de wisselaars uit de Tempel (1567,
geschonken door prins Willem van Oranje) en Onthoofding van Holofernes (1571).
De glazen van Wouter Crabeth tonen: Salomo en de koningin van Sheba (1561),
Offer van Elia en voetwassing (1562, geschonken door landvoogdes Margaretha van
Parma), Geboorte van Jezus (1564) en - uit het jaar van de Beeldenstorm - Bestraffing
van de tempelrover Heliodorus (1566). Bij de restauratie van deze glazen tussen
1899 en 1936 door atelier ‘Het Prinsenhof’ te Delft is gebruik gemaakt van oude
tekeningen en de in de kerk bewaarde
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oorspronkelijke cartons. In de lichtbeuk van het koor bevinden zich enkele van vóór
1571 daterende glazen met Christus en de Apostelen. De lichtbeuk van het schip is
voorzien van wapenglazen uit 1594. Het jongste glas is uit 1603 en vervaardigd door
Isaak Swanenburgh.
De achter het koor gelegen neogotische Van der Vormkapel werd in 1934 gebouwd
als bewaarplaats voor zeven gebrandschilderde ramen uit het voorm. regulieren- of
augustijnenklooster. Deze glazen uit 1581 werden geschonken door Dirk Cornelisz
Reinegom, toen het klooster vanuit het buurtschap Stein naar Gouda verhuisde. Het
kosterhuis (Achter de Kerk 15) is een 19de-eeuwse herenhuis met lijstgevel.
De voorm. St.-Joostkapel (Lage Gouwe 134) [2], nu Luth. kerk, werd rond 1425
gesticht in opdracht van het zakkendragersgilde en diende tevens als gasthuis. Na
een verbouwing in 1682 werd de kapel als Luth. kerk in gebruik genomen. Het
eenvoudige, driezijdig gesloten gebouw onderging in 1869 een verbouwing in
neogotische stijl en werd vervolgens bij de restauratie rond 1957 in gotische stijl
gereconstrueerd, met als bekroning van de westgevel een uitgekraagd torentje. Tot
de inventaris behoren een preekstoel en gezangborden met snijwerk in Lodewijk
XIV-stijl.
De voorm. Agnietenkapel (Nieuwe Markt 100) [3] is een restant van het
Agnietenklooster uit circa 1450. Deze driezijdig gesloten kapel had een

Gouda, Jeruzalemkapel

nonnengalerij, hetgeen zichtbaar is aan de kleine benedenvensters bij de meest
westelijke travee. Van 1653 tot 1923 diende het gebouw als Bank van Lening. De
toen aangebrachte extra vloeren zijn deels weer uitgebroken bij de ingrijpende
restauratie in 1971-'75, waarbij men ook de spitsboogvensters heeft teruggebracht.
Boven het 17de-eeuwse classicistische ingangspoortje zit een stadswapen in Lodewijk
XIV-vormen (1756).
De voorm. Jeruzalemkapel (Jeruzalemstraat 12) [4] is een klein twaalfzijdig
gebouw uit circa 1500 met hoekblokken van natuursteen en grote spitsboogvensters;
van later datum zijn de kleine ronde vensters (circa 1860). Het interieur wordt gedekt
door een stergewelf op slanke wandzuilen. Priester Gijsbrecht Willemsz Raet liet
deze kapel bouwen naar voorbeeld van de H. Grafkerk in Jeruzalem. In 1598 werd
het gebouw ingericht als aalmoezenierskamer van het weeshuis. De in 1998
gerestaureerde kapel dient nu als expositieruimte.
De O.L.-Vrouwetoren (Vrouwesteeg 34) [5] was onderdeel van de in 1493 voor
de Rozenkransbroederschap gebouwde O.L.-Vrouwekapel (afgebroken rond 1585).
In 1754 werd deze met een traptoren uitgevoerde toren aan de zuidzijde beklampt
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en voorzien van een achtzijdige houten lantaarn met spits (vernieuwd 1961-'62). De
toren bevat een door Thomas Both gegoten klok (1590).
De Barbaratoren (Kuiperstraat 42)

Gouda, Oud Kath. kerk St.-Jan Baptist

[6] behoorde bij de in 1505 als gasthuis gestichte Barbarakapel (afgebroken 1581).
Deze in 1635 herstelde en in 1988 gerestaureerde laat-gotische toren heeft drie
geledingen met natuurstenen hoekblokken en spitsboognissen met bakstenen
traceringen. De vierzijdige spits is voorzien van houten wijzerplaten (1635).
De Oud Kath. kerk St. Jan Baptist (Hoge Gouwe 107) [7] ligt achter de panden
Hoge Gouwe 109-113. In 1630 werd een rooms-katholieke schuilkerk gesticht in het
van oorsprong 15de-eeuwse huis Hoge Gouwe 113. Ter plaatse van de tuin achter
de buurpanden verrees in 1632 een nieuwe kerkzaal, die in 1685 werd vergroot tot
de huidige omvang. Enige tijd na 1723 werd het gebouw een Oud Kath. kerk. Bij
een ingrijpende verbouwing in 1863 ontstond een grote uitbouw ten behoeve van het
hoofdaltaar. Het wit gestucte interieur is voorzien van wandpilasters en een tongewelf.
Tot de inventaris uit circa 1690 behoren een hoofdaltaar met getorste dubbele
corinthische zuilen (altaarstuk Jan Fransz Verzijl) en een barokke preekstoel en
communiebank. Het orgel en orgelkast zijn gemaakt door Johannes Mitterreither
(1778).
In 1863 heeft men ook de 17de-eeuwse huizen aan de straat gesloopt en vervangen
door het huidige dubbelhuis Hoge Gouwe 109-111 en een gang naar de kerk. Het
als pastorie dienende huis Hoge Gouwe 113 werd door toevoeging van een gang
verbreed. Het geheel kreeg gepleisterde gevels in rijke eclectische vormen.
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De voorm. synagoge (Turfmarkt 23) [8] werd in 1827 gebouwd ter plaatse van een
in 1823 afgebroken Doopsgez. kerk, die al in 1798 was ingericht als sjoel. Dit sobere
gebouw met fronton, spitsboogvensters en een empire-deurpartij dient sinds 1950
als kerk van de Vrije Evang. Gemeente.
De voorm. (Herv.) Armenkerk of Kleine Kerk (Peperstraat 128) [9] is een
zaalkerk uit 1842 met gepleisterde neoclassicistische voorgevel. Aan de kerk waren
uitdelingen aan de armen verbonden, die zij alleen bij kerkgang konden ontvangen.
Sinds 1953 is het gebouw als pakhuis in gebruik.
Het voorm. lokaal van de Vergadering van Gelovigen (Peperstraat 20) [10] kwam
in 1897 tot stand in neorenaissance-stijl in opdracht van manufacturenkoopman P.
de Raadt.
De voorm. R.K. St.-Jozefkerk (Hoge Gouwe 41) [11], nu ‘Gouwekerk’, is een
driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en transeptarmen, een
zeszijdige houten vieringtoren en een rijke voorgevel met drie portalen en twee
achtzijdige traptorens.
Deze neogotische kerk verrees in 1902-'04 naar ontwerp van C.P.W. Dessing en
verving een 18de-eeuwse schuilkerk. Het interieur is voorzien van stenen
kruisribgewelven en ronde pijlers met colonnetten en bladkapitelen. Na de kerksluiting

Gouda, R.K. St.-Jozefkerk

in 1972 heeft de Stichting Johan Maasbach Wereldzending het gebouw in 1979 in
gebruik genomen (‘Gouwekerk’). De kerk is recent geheel gerestaureerd. De pastorie
(Hoge Gouwe 39) werd circa 1890 in neorenaissance-stijl ontworpen.
De R.K. kerk Allerheiligst Sacrament (J. van Lennepkade 3) is een sobere
zaalkerk met een getrapt, recht gesloten koor en met zijkapellen en een door een
toren met spits bekroonde voorbouw. Deze in traditionalistische vormen uitgevoerde
kerk kwam in 1931-'32 tot stand naar ontwerp van J.P. Dessing. Iets jonger is de
pastorie annex parochiehuis (Tollensstraat 102; circa 1935).
Overige kerken. C.M. van Wijnhoven leverde zakelijk-expressionistische
ontwerpen voor twee kruiskerken: de Geref. kerk (Turfmarkt 60; 1931) [12] en de
Geref. Gemeentekerk (Stationsplein 17; 1936). Vergelijkbaar van vorm is de (Herv.)
Westerkerk (le Potgieterstraat 37; 1936). Voorbeelden van naoorlogse kerkgebouwen
zijn de (Herv.) Pauluskerk (Van Hogendorpplein 2; 1963, D. Zuiderhoek) en de R.K.
St.-Jozefkerk (Aalberseplein 2; 1961-'64, H.M. Koldeweij).
Het voorm. St.-Catharinagasthuis (Oosthaven 9-10) [13], nu stedelijk museum,
is een groot gebouwencomplex tussen Oosthaven en Molenwerf. In de 14de eeuw
werd hier een eerste gasthuis gebouwd. De uit 1474 daterende eenbeukige
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Gasthuiskapel wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Onder het
driezijdig gesloten koor bevinden zich cellen die bestemd waren voor krankzinnigen.
Eind 15de eeuw heeft men de kapel (met een knik) vergroot en in 1665 kreeg het
complex een nieuwe classicistische voorgevel voorzien van een zandstenen poortje
met ionische pilasters. Toen kwam ook het ernaast gelegen regentenhuis aan de
Oosthaven tot stand. Dit ondiepe classicistische gebouw met fronton en ionische
pilasters bevat een regenten- en een regentessenkamer. Op de verdieping bevindt
zich de kamer van het chirurgijnsgilde (1699). Achter het regentenhuis liggen de
Grote Gasthuiszaal uit circa 1542, het Ruim - een langgerekte zaal met houten
muurstijlen (1666) - en een vleugel uit 1836. De langgerekte Gasthuiszaal en de
erboven in de

Gouda, St.-Catharinagasthuis, poortgebouw

kap opgenomen tweede zaal waren tot de restauratie in 1962 verdeeld in twee beuken.
De kelder wordt gedekt door twee parallelle tongewelven. In het verlengde
aangebouwd is het voorm. Pestilentiehuis met de jaartalsteen ‘1542’ (Molenwerfzijde).
Het tegen de noordgevel van de Grote Gasthuiszaal aangebouwde 17de-eeuwse
dwarse pand (met gaper aan de gevel) bevat het interieur van een 18de-eeuwse
apothekerswinkel uit Zierikzee. Bij een in 1965 voltooide ingrijpende restauratie zijn
enkele middeleeuwse vensters en kruisvensters aangebracht. Recentelijk is het hele
complex opnieuw gerestaureerd.
De in 1964 opgestelde toegangspoort tot de museumtuin (bij Achter de Kerk 14)
toont aan de straat de gevel van de Lazaruspoort (1609, afgebroken 1939), afkomstig
van het voorm. Leprooshuis. Deze rijk versierde gevel met rolwerktop en kruisvenster
heeft een maniëristische poortdoorgang met een aan Gregorius Cool toegeschreven
reliëfvoorstelling van de geschiedenis van Lazarus. De classicistische tuingevel
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komt van de St.-Elisabethgasthuispoort (circa 1660) van het in 1939 afgebroken
gasthuis aan de Kleiweg (Oudevrouwenhuis).
Het voorm. cellebroederklooster (Groeneweg 33) [14] is een L-vormig, in
oorsprong 15de-eeuws, gebouw. Vanaf 1573 diende het als Latijnse school, vervolgens
als Werkinrichting tot Wering der Bedelarij (vanaf 1849) en na de oorlog als
bejaardentehuis (Huize Groeneweg). Bij de restauratie in 1982-'84 is het verbouwd
tot appartementen. De voorgevel heeft een gotisch poortje en een classicistisch poortje
met corinthische pilasters; boven het laatstgenoemde zit een venster met
gebeeldhouwde zijstukken en fronton (1666). Belangrijke interieurelementen zijn
een 15de-eeuwse balkenzoldering en een kamer met 18de-eeuws goudleerbehang en
een 18de-eeuwse schouw met schoorsteenstuk. Het voorm. dienstgebouw Groeneweg
31 met neorenaissance-trapgevel werd in 1899 gebouwd naar plannen van L.
Burgersdijk en bevatte een lijkenkamer en badkamer (begane grond) en een
vrouwenslaapzaal (verdieping).
Het voorm. oudemannenhuis (W. Vroesenplein 1) [15], sinds 1952 Willem
Vroesenhuys genoemd, werd gesticht in 1555. Aanvankelijk vonden de oude mannen
onderdak in het huis van de stichter Willem Vroesen aan de Molenwerf. Het huidige
wit gepleisterde complex bestaat uit drie vleugels om een binnenplaats. In 1609-'19
verrees de lange vleugel langs de Spieringstraat, voorzien van een poortje met beeldjes
van twee oude mannen en het stadswapen (1614). In 1623 kwam de vleugel aan de
Molenwerf tot stand en rond 1644 de lagere derde vleugel. Van een grote verbouwing
in 1831, onder leiding van W. van Bemmel, dateert de huidige neoclassicistische
voorgevel. Het oudemannenhuis is in 1977 opgeheven en vervolgens in 1980-'82
gerestaureerd en verbouwd tot appartementen. De ertegenover liggende Willem
Vroesentuin (bij Achter de Kerk 1), de oude overtuin, is nu openbaar wandelpark.
Het voorm. Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis (Spieringstraat 1) [16] werd
in 1599 gesticht in een deel van het St.-Margarethaklooster. Later ontstond een
carrévormig complex. De lange vleugel evenwijdig aan de Patersteeg op de hoek
van de Spieringstraat kreeg in 1642 een rijk versierde maniëristische rolwerkgevel.
De vleugel rechts hiervan heeft een classicistisch poortje met ionische pilasters; een
reliëfvoorstelling toont twee weeskinderen met het stadswapen (1643). Verder staan
hier de vroeger bij het complex behorende huizen Spieringstraat 3-5. Hierachter lag
een smalle zijvleugel. Aan de achterzijde staat een uit 1876 daterende
neorenaissance-vleugel (Groeneweg 32).
Het voorm. pesthuis (Agnietenstraat 13) [17], gebouwd in 1614 op het terrein van
het voorm. Maria Magdalenaklooster, werd in 1799 overgedragen aan de militie en
in 1841-'42 (sluitstenen) verbouwd tot kazerne. Het langgerekte neoclassicistische
gebouw is gepleisterd en voorzien van pilasters en rondboogvensters; de
poortdoorgangen zijn met bossagewerk in baksteen omlijst. Sinds de restauratie en
verbouwing in 1986 bevat het een bioscoop, winkels en woningen.
Het voorm. militair hospitaal (Karnemelksloot 20), een symmetrisch U-vormig
gebouw in sobere neorenaissance-stijl, kwam in 1876 tot stand, samen met een
dienstwoning (Karnemelksloot 22). Het hoofdgebouw werd in 1922 in gebruik
genomen als Rijks Administratiekantoor (Belastingdienst), zoals vermeld op de
geveltop van het middenrisaliet.
De voorm. volksgaarkeuken (Keizerstraat 6-8) [18] is een door L. Burgersdijk
in neorenaissance-stijl ontworpen gebouw uit 1889, voorzien van een middenrisaliet
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met trapgevel. De gaarkeuken, opgericht door de naar rentenierster H.H. Hoffman
vernoemde Hoffman Stichting, is tot 1987 in gebruik gebleven.
Het voorm. parochiehuis van de St.-Theodorusstichting (Westhaven 33) [19],
gebouwd in 1907 naar plannen van C.P.W. Dessing, heeft een geveltop met
overhoekse pinakels en natuurstenen elementen en de portretbuste van pastor P.C.Th.
Malingré.
Het voorm. gebouw van de diaconale wijkverpleging (Westhaven 11) [20] is een
rationalistisch ontwerp uit 1916. Later is het gebouw uitgebreid tot
diaconessenziekenhuis (verhuisd 1971).
Het St.-Jozefpaviljoen (Graaf Florisweg 77) is een U-vormig ziekenhuis uit 1927
in traditionalistische vormen. Het maakt nu deel uit van een modern
ziekenhuiscomplex.
Het stadhuis (Markt 1) [21] werd in 1448-'59 midden op de Markt gebouwd onder
leiding van stadsmetselaar Wouter Vroesen. Dit met Gobertangesteen beklede,
langgerekte laat-gotische gebouw heeft hoge trapgevels aan de

Gouda, Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis (1980)
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Gouda, Stadhuis

korte zijden. Voor het steenhouwerswerk was Jan Keldermans aangetrokken. De
voorgevel is rijk versierd met arkeltorentjes en pinakels en wordt bekroond door een
opengewerkte geveltoren, die evenals de arkeltorentjes is voorzien van een hoge
spits. In de toren hangt een door Peter Waghevens gegoten klok (1509). De
natuurstenen kruisvensters in de voorgevel en de houten kruisvensters in de achteren zijgevels zijn gevat in korfboognissen met driepastracering. Het maniëristische
bordes met cachot en overhuiving voor de hoofdingang werd in 1603 naar ontwerp
van Gregorius Cool uitgevoerd. De twee dakerkers dateren uit 1626 (westelijke
vernieuwd 1748). Het met bogen en dorische halfzuilen uitgevoerde zandstenen
schavot (1697) tegen de achtergevel hoort bij een ingrijpende verbouwing in 1690-'97,
uitgevoerd onder leiding van Hendrik Gerritsz Schut met beeldhouwwerk van Jan
Gijselingh de Jonge.
In 1880 leidde L. Burgersdijk een ingrijpende herstelling waarbij de voorgevel
werd gekopieerd in Franse kalksteen. Bij een ingrijpende restauratie in 1947-'52,
onder leiding van A. van der Steur en W.A.C. Herman de Groot, heeft men

Gouda, Tolhuis en sluiswachterswoning

uitwendig de toestand van 1517 gereconstrueerd, waarbij de 18de-eeuwse
schuifvensters door kruisvensters zijn vervangen. In 1961-'62 zijn aan de voorzijde
- zoals oorspronkelijk - zes beelden van historische figuren geplaatst en twee
bazuinblazende engelen, alle vervaardigd door Ph. ten Klooster. In 1990-'95 heeft
men nog onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Belangrijk in het interieur zijn de oude vleeshal (van 1853 tot 1937 boterhal) met
ribloze kruisgewelven op drie rijen verspringende zuilen, de Vierschaar (tegenwoordig
vestibule) en het ‘bovenplein’ met marmeren bovendeurstukken voorzien van
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allegorische voorstellingen (1693, Jan Gijselingh de Jonge). De door samentrekking
van twee burgemeesterskamers ontstane raadzaal, nu trouwzaal, bevat een marmeren
schouw (circa 1690) met een schoorsteenstuk van Jacques de Roore (1743) en verder
tapijtbehangsels (1642) van David Ruffelaer.
Het voorm. tolhuis (Westhaven 74) [22] bestond al in de 15de eeuw en is in de
huidige vorm een samenstel van gebouwen. De onderkelderde oostvleugel aan het
water bevat een 16de-eeuws houtskelet. Van een verbouwing in 1631 dateren het
gedeelte met twee zadeldaken afgesloten door puntgevels en het later wit gepleisterde
noordwestelijke bouwdeel met de ingang. Onder het laatstgenoemde gedeelte ligt
nog een 15de-eeuwse overwelfde kelder. In de westgevel is een restant behouden
van de Veerstalpoort, waar het tolhuis aanvankelijk tegenaan was gebouwd. Na de
afschaffing van de tol heeft men het gebouw in 1837 als woonhuis verkocht. Aan de
zuidzijde staat de eenlaagse voorm. sluiswachterswoning (Nieuwe Veerstal 24),
gebouwd in 1623 bij de in 1615 aangelegde havensluis. Het hele complex is in 1990
gerestaureerd.
De visbanken aan weerszijden van de Gouwe (Hoge en Lage Gouwe ong.) [23]
zijn overdekte galerijen met natuurstenen dorische zuilen, oorspronkelijk ingericht
in 1588 en vervolgens overdekt in 1600 en verbouwd in 1676. Vermoedelijk diende
de ene bank voor de verkoop van riviervis en de andere voor de verkoop van zeevis.
De huidige vorm ontstond in 1709 toen ook het Commissarishuisje (bij Lage Gouwe
50) met gebosseerd metselwerk tot stand kwam.
De voorm. waag (Markt 35) [24] werd

Gouda, Waag (1994)
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in 1668 gebouwd naar ontwerp van Pieter Post. Het statige classicistische gebouw
heeft een zandstenen gevelbekleding in vlak rusticawerk en gebogen luifels langs de
zijgevels. Steenhouwer Bartholomeus Eggers vervaardigde het rijke beeldhouwwerk
van de tympanen en het grote marmeren reliëf aan de marktzijde. Op de begane grond
werd kaas gewogen en op de verdieping bevond zich de stadswapenkamer. Het
gebouw is in 1995 ingericht als kaasmuseum.
De St.-Jorisdoelen (Lange Tiendeweg 93-103) [25] is een groot drielaags pand
met drie evenwijdige daken, gebouwd in 1762-'74 ter plaatse van de 16de-eeuwse
St.-Joris- of Stadsdoelen. Links leidt een poortdoorgang naar de achtergelegen
(inmiddels bebouwde) schietbaan. Het interieur is voorzien van veel stucwerk in
Lodewijk XV-stijl. Na de opheffing van de schutterij in 1795 heeft het gebouw dienst
gedaan als kazerne en als school; sinds de restauratie in 1987 bevat het een kantoor
en woningen.
Het voorm. kantongerecht annex tekenschool ‘Arti Legi’ (Markt 27) [26], een
gepleisterd eclectisch pand met decoratieve attieklijst, werd in 1854 gebouwd naar
ontwerp van W.C. van Goor. Op de begane grond was het kantongerecht gevestigd
en op de verdieping de Stadstekenschool. Het in 1886 aan de achterzijde opgetrokken
bijgebouw (Zeugstraat 11) met eclectische vormen bevatte onder andere een nieuwe
tekenzaal en ruimtes voor de Schuttersraad en de Kamer van Koophandel.
Postkantoren. Het voorm. postkantoor Westhaven 37 [27] is een blokvormig
hoekpand uit 1871 met deels gepleisterde lijstgevels voorzien van hoekblokken en
terracotta-consoles in eclectische vormen. Het gebouw Midden Holland (Hoge Gouwe
31) [28] werd in 1884 in neorenaissance-stijl gebouwd als hulppostkantoor. Al in
1894 volgde de verkoop aan de St.-Jozefparochie om te dienen als weeshuis en daarna
onderging het in 1931 een verbouwing tot bewaarschool naar plannen van J.P.
Dessing. Nu is het een woonhuis.
Het voorm. politiebureau (Markt 72) [29], dat in 1900 in gebruik werd genomen,
is een van oorsprong 17de-eeuws

Gouda, Openbare lagere school De Kade

pand met een rijke neorenaissance-gevel (pui vernieuwd).
De brandweerkazerne met twee dienstwoningen (Nieuwe Haven 43-45) [30]
werd in 1929 gebouwd, nadat de oude door brand verloren was gegaan.
Scholen. De sinds 1994 als streekarchief dienende voorm. openbare lagere school
nr. 1 (Groeneweg 30) [31] verrees in 1884 naar ontwerp van L. Burgersdijk als een
twaalfklassige tweelaags school met sobere neorenaissancedetails. Hij ontwierp ook
de voorm. Tweede Kosteloze School (Nieuwe Haven 308-312; 1891) [32].
Laat-19de-eeuws is verder de tweelaagse voorm. R.K. jongensschool met
bewaarschool (Lethmaetstraat 45; circa 1890), nu in gebruik als filmhuis.
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De R.K. lagere St.-Aloysiusschool (Spieringstraat 16-18; 1905, C.P.W. Dessing)
[33] is een langgerekt tweelaags schoolgebouw met kleurig metselwerk, die blijkens
de lagere ingangspartijen aan weerszijden diende als jongens- en meisjesschool. De
voorm. Rijks Hogere Burger School (Burg. Martenssingel 15; 1916), nu Leo Vroman
scholengemeenschap, is een U-vormig drielaags gebouw met Nieuw Historiserende
details en bijbehorende conciërgewoning (Dutoitstraat 20). Uit dezelfde tijd dateren
het met hoekrisalieten uitgevoerde zesklassige schoolgebouw Lethmaetstraat 60
(1916) en het tweelaags schoolgebouw Lethmaetstraat 47 (circa 1920).
De voorm. lagere Willem de Zwijgerschool (Burg. Martenssingel 72) is een
tweelaags schoolgebouw met expressionistische details uit 1925. Sober siermetselwerk
met expressionistische elementen hebben de rond die tijd gebouwde Chr. lagere
Prinses Julianaschool (Burg. Martenssingel 38; later verhoogd) en de Casimirschool
(Groeneweg 27) [34] voor bijzonder neutraal onderwijs. De voorm. openbare lagere
school De Kade (E. Wolffstraat 1; 1930, H. de Meer) is een expressionistisch gebouw
met halfrond uitgebouwd trappenhuis. Het gebrandschilderde glas in de hal is
ontworpen door W. van der Walle; het houtsnijwerk is van M. Vreugde. De in
zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerde Chr. lagere Westerschool (J. van
Lennepkade 2; circa 1930) is later uitgebreid met een tweelaags vleugel. Het grote
H-vormige gebouw van de voorm. ambachtsschool (Graaf Florisweg 64; circa 1932,
J. Duynstee) heeft een uitkragend schilddak en een drielaags middenvleugel. Een
deel van het glas-in-loodwerk (1932) en de tegeltableaus in het tochtportaal (1939-'40)
zijn ontworpen door docent W. Hogervorst. Bij de school staat een conciërgewoning
(Graaf Florisweg 62; circa 1932). Naoorlogs is de voorm. Emmaschool (Herpstraat
1-3; 1951) [35], nu onderdeel van de R.K. St.-Aloysiusschool.
Woonhuizen. De bebouwing van Gouda bestaat voornamelijk uit diepe huizen
met gemeenschappelijke bouwmuren. Sommige huizen bevatten nog (delen van) een
middeleeuws houtskelet achter een later vernieuwde voorgevel, zoals Peperstraat
130 (pui met koetsdeuren uit 1737; gerestaureerd 2001) en Lage Gouwe 2 (gevel
tweede helft 19de eeuw). Een kern met 15de-eeuwse resten hebben Dubbele Buurt
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Gouda, Woonhuis Naaierstraat 6

4-6 en Molenwerf 9 (gevel 1737). Kort na de stadsbrand van 1527 werd het
oorspronkelijk 15de-eeuwse pand Naaierstraat 6 herbouwd in opdracht van Jan de
Steenhouwer. Laat-gotisch is het geveldeel met Gobertangesteen en visblaasvormige
versieringen en afbeeldingen uit het steenhouwersambacht. De trapgevel werd in de
18de eeuw veranderd in een ingezwenkte geveltop en ook de pui is 18de-eeuws. Uit
de eerste helft van de 16de eeuw dateert verder het huis Westhaven 65 met
geprofileerde hoekblokken en speklagen in Lede- en Gobertangesteen. De trapgevel
heeft men begin 19de eeuw veranderd in een ingezwenkte lijstgevel. Binnen bevinden
zich een 16de-eeuwse balklaag met korbeelstellen voorzien van sleutelstukken met
peerkraalprofiel en een in 1630 door Anthony Hendriksz beschilderd plafond. Het
later gepleisterde dwarse huis Blauwstraat 17-19 heeft nog aanzetten van
laat-middeleeuwse zijtrapgevels. Van 16de-eeuwse oorsprong zijn onder meer ook
de panden Wijdstraat 6 (1506), Markt 68 (1540), Hoge Gouwe 5 en 53 (beide 1547)
en De Vier Heemskinderen (Wijdstraat 2; 1568).
17de- en 18de-eeuwse huizen
Het pand Naaierstraat 12 heeft een trapgevel, geprofileerde ontlastingsbogen op
consoles en een cartouche met

Gouda, Herenhuis Oosthaven 52

het jaartal ‘1615’. De pui is in de 18de eeuw gewijzigd. De maniëristische gevel van
het huis De Moriaan (Westhaven 29) dateert uit 1617 en is voorzien van een houten
pui, een gevelsteen, leeuwenkoppen en sierankers. De hoekvoluten zijn 18de-eeuws.
De gevels is verder gewijzigd in de 19de eeuw. Bijzonder is het classicistische
winkelinterieur met corinthische pilasters, dat Bartolomeus Verrijs in 1662 liet
aanbrengen. In 1765 werd hier een tabakswinkel gevestigd (met houten tabakskarotten
aan de gevel). Sinds 1938 is het pand ingericht als museum. Huizen met 17de-eeuwse
trapgevels zijn Zeugstraat 64 (gevelsteen 1637), Inde Gecroonde Spaerpot (Lage
Gouwe 208-210; gevelsteen 1657) en het dubbelpand Cappenersteeg 6-8.
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Maniëristische details zijn ook zichtbaar bij de huizen In Haestrecht (Peperstraat
142) en Westhaven 40-41 (beide circa 1640). Een tot puntgevel gewijzigde trapgevel
hebben de huizen De Eendracht (Nieuwe Haven 334), dat een vroeg-17de-eeuws
houtskelet heeft, en Achter de Vismarkt 24 (gevelsteen 1663). Elementen uit de 17de
eeuw vertonen ook Korte Groenendaal 21 (1639), Oosthaven 72, Turfmarkt 70 en
het huis Het Compas (Hoge Gouwe 27-29), dat een vroeg-17de-eeuwse beschilderde
balkenzoldering heeft. Het vroeg-17de-eeuwse hoekpand Lange Tiendeweg 21 heeft
aan de voorzijde een 19de-eeuwse lijstgevel, maar bij de zijgevel uitkragingen op
consoles en ontlastingboogjes boven de vensters. Bij het smalle classicistische pand
Westhaven 51 (circa 1670) zijn boven de geprofileerde puibalk kolossale dorische
pilasters en een halsgevelachtig aedicula met ionische pilasters te zien. Ook Hoge
Gouwe 145 (circa 1690) heeft classicistische pilasters op de verdieping; de klokgevel
is uit circa 1740.
In de 18de eeuw werden de op de Franse architectuur gebaseerde Lodewijk-stijlen
in Gouda toegepast door rijke burgers die hun bestaande huizen van een nieuwe
voorgevel voorzagen of hun interieur vernieuwden. Het belangrijkste voorbeeld is
het patriciërshuis Westhaven 52, waarvan de fraaie zandstenen gevel is uitgevoerd
met kolossale corinthische pilasters, een attieklijst en een gebeeldhouwd pronkrisaliet
in Lodewijk XIV-stijl. Burgemeester Willem van Strijen liet dit huis in 1728 bouwen
op de fundamenten van drie middeleeuwse huizen, waarvan de kelders bewaard zijn
gebleven. De deur met snijraam en de empireschuiframen dateren van circa 1830.
Het interieur is uitgevoerd in Lodewijk XIV-vormen. Het gebouw heeft vanaf het
einde van de 19de eeuw tot 1952 als stedelijk gymnasium gediend en is in 1996 na
restauratie als bankkantoor in gebruik genomen. De bij de school behorende
conciërgewoning (Peperstraat 51) stamt uit 1905. Andere fraaie voorbeelden van
huizen in Lodewijk XIV-stijl zijn Oosthaven 52 (circa 1730), met asymmetrisch
geplaatst pronkrisaliet (deur circa 1800), en het rijke drielaags herenhuis De Sterke
Samson (Oosthaven 68), waarvan de gevel in 1730 werd opgetrokken voor twee
17de-eeuwse huizen. Deze gevel is uitgevoerd met een pronkrisaliet (deur met
snijraam circa 1800) en een kroonlijst met grote gesneden consoles. Het gebouw
heeft van 1939 tot 1979 dienst gedaan als huishoudschool (gerestaureerd 1979-'80).
Het smalle huis De Roos (Oosthaven 56; 1741) is voorzien van hardstenen siervazen
aan weerszijden van het middenvenster en een decoratieve omlijsting bij het middelste
verdiepingsvenster. De voorkamer heeft een stucplafond in Lodewijk XIV-stijl.
Voorbeelden van huizen met een kroonlijst met consoles in Lodewijk XIV-stijl zijn
Hoge Gouwe 79 (met stucwerkplafond), Hoge Gouwe 77 (19de-eeuwse
gevelbepleistering), Turfmarkt 111 (bewerkte hardstenen plint en snijraam),
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Turfmarkt 50, Het Dubbel'd Anker (Westhaven 24-25), Westhaven 34, Wijdstraat 5
(1725), Kleiweg 17 (1727; consoles in de vorm van pauwen en putti), Westhaven 43
(1738), Wijdstraat 39, Wijdstraat 41 (met opschrift ‘Virginie’) en verder Lage Gouwe
192 en Kleiweg 97. Van het Dirc Gherytshuys (Hoge Gouwe 93) is de brede lijstgevel
gedateerd ‘1740’. Bij Oosthaven 58 gaan twee huizen schuil achter één gepleisterde
lijstgevel met een kroonlijst in Lodewijk XIV-stijl en eclectische stucversieringen
uit circa 1870. Het interieur bevat een plafond in Lodewijk XV-stijl.
Het uit 1762 daterende herenhuis Westhaven 27 heeft een pronkrisaliet en een
ondiepe bovenste ‘schijnverdieping’ (goed zichtbaar van opzij). De gesneden
toegangsdeur en de trapleuning in het trappenhuis zijn uitgevoerd in Lodewijk
XV-stijl. In 1887 nam de R.K. Leesvereniging het pand in gebruik, waarvoor in 1902
aan de achterzijde de schouwburgzaal ‘Concordia’ verrees. Het smalle huis Turfmarkt
142, gebouwd in 1757 voor kapitein Roemer Vlacq, heeft een hardstenen lijstgevel
in rijke Lodewijk XV-stijl, voorzien van een kroonlijst met gesneden panelen (de
zeevaart betreffend) en een fors houten opzetstuk. Het interieur bevat stucwerk en
een trapleuning in rijke Lodewijk XV-vormen en er is een 18de-eeuws beschilderd
plafond (voorkamer verdieping). Ook het met pronkrisaliet uitgevoerde herenhuis
Westhaven 12 (1762), sinds 1900 in gebruik als muziekschool, vertoont inen uitwendig
veel details in Lodewijk XV-stijl. Het uit 1751 daterende en later

Gouda, Herenhuis Westhaven 12

wit gepleisterde pand Westhaven 14 heeft een rijk gesneden consolekroonlijst met
lofwerk; de winkelpui en het winkelinterieur herinneren aan het gebruik als apotheek
van 1836 tot 1988. Andere voorbeelden van huizen met een Lodewijk XV-detaillering
zijn Hoge Gouwe 139, Westhaven 13 en 19, Oosthaven 54 en 57.
Tot de eenvoudige 18de-eeuwse gevels behoren de in gele ijsselsteen opgetrokken
ingezwenkte tuitgevel van Achter de Kerk 12 en de vier gelijke tuitgevels met
topobelisken van de panden Jaagpad 14-17. Verschillende huizen hebben een
klokgevel, al dan niet met een decoratieve afdeklijst. De klokgevel van Turfmarkt
109 heeft hoekvoluten en een geprofileerde afdekking met kuif in Lodewijk XV-stijl.
Soberder uitgevoerd zijn de klokgevels van Turfmarkt 107, Wijdstraat 13 - beide
met een natuurstenen gelobde afdekking en hoekvoluten - evenals Lage Gouwe 44
en 172, Hoge Gouwe 91 en Nieuwe Haven 207. Voorbeelden van een afgeknotte
klokgevel met houten kroonlijst zijn te zien bij Lage Gouwe 112, 't Anker (Lage
Gouwe 150), Korte Tiendeweg 17 en 19, Zeugstraat 74 en Dubbele Buurt 7 (de vier
laatste gevels zijn gepleisterd). Soms is een fronton als afdekking toegepast, zoals
bij Markt 5, Hoge Gouwe 131, Westhaven 56 en Turfmarkt 112.
Herenhuis Huize het Ossehooft (Westhaven 63) heeft een eenvoudige lijstgevel
met een ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl. De hal is versierd met stucwerk en de
tochtpui heeft gestucte
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Gouda, Woonhuis Turfmarkt 109

borstbeelden. Andere voorbeelden van Lodewijk XVI-stijl zijn de kroonlijst met
consoles van Dubbele Buurt 9, de dorische kroonlijst van Oosthaven 18 en de
ingangspartij in de afgeronde gevelhoek van het gepleisterde pand Westhaven 72.
19de- en 20ste-eeuwse huizen
In de eerste helft van de 19de eeuw werden in Gouda vrijwel geen nieuwe huizen
gebouwd. Tot de weinige voorbeelden behoren de rond 1810 met empire-details
uitgevoerde panden Hoge Gouwe 99 (gewijzigde kroonlijst), Peperstraat 74 en Hoge
Gouwe 97 (deels gepleisterd) en verder het uit circa 1830 daterende huis Oosthaven
40, voorzien van een kroonlijst met tandlijst. Rond 1800 werd Markt 2 ingrijpend
gewijzigd met een kroonlijst en een gebosseerde baksteengevel (winkelpui circa
1880). Het huis Hoge Gouwe 155, met mezzanino, werd circa 1850 gebouwd.
Het gepleisterde drielaags herenhuis Oosthaven 31 werd in 1856-'60 gebouwd
voor zeepzieder Th.P. Viruly; het neoclassicistische ontwerp wordt wel toegeschreven
aan W.C. van Goor. In 1892 werd het verkocht aan de Vereniging Centraal Israelitisch
Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Tot 1943 was het een Joods rusthuis, waarvoor in
1914 een nieuwe vleugel werd toegevoegd. Achter het gebouw staat een metaarhuisje
uit 1899, dat na restauratie in 1994 dient als gedenkplaats. Sinds 1953 is het pand in
gebruik als hervormd centrum (gerenoveerd 1989-'91). De rijk versierde attiek heeft
men rond 1960 vervangen door de huidige sobere lijst.

Gouda, Herenhuis Hoge Gouwe 71
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Gouda, Woonhuizen Regentesseplantsoen 28-29

Goede voorbeelden van de vanaf 1860 gebruikelijke gepleisterde gevels in
eclectische vormen zijn te vinden bij Lage Gouwe 2 (middeleeuwse kern), Westhaven
42, Hoge Gouwe 115, 127 en 153. Van het dubbelpand Oosthaven 50-51 was
oorspronkelijk alleen het middenrisaliet gepleisterd. Een gepleisterde
benedenverdieping heeft het woningblok Turfmarkt 113-117, gebouwd in 1860 door
timmerman A. Oudijk. Rond 1880 zijn de woningen Crabethstraat 57-67 (ontwerp
H.J. Nederhorst), het herenhuis Kattensingel 4 en het huis Hoge Gouwe 71 uitgevoerd
in schoonmetselwerk met eclectische stucwerkdecoraties. Het pand Oosthaven 37a,
bestaande uit twee in de 18de eeuw samengetrokken en verhoogde 17de-eeuwse
huizen (Lodewijk XIV-plafonds) bezit een rijke eclectische gevel uit circa 1870. De
rijke lijstgevel van Lage Gouwe 140 (circa 1870) heeft een middenrisaliet en aan
weerszijden inrijpoorten naar het achtergelegen bedrijfsgedeelte. De laat-19de-eeuwse
burgerwoningen Blekerssingel 18-22 zijn uitgevoerd in soberder, meer
neoclassicistische, vormen met attiekvensters. Een sober neoclassicistisch ontwerp
is ook het herenhuis Regentesseplantsoen 9 (circa 1890). Eclectische vormen met
neorenaissance-elementen vertoont de in 1886 bij een verbouwing tot stand gekomen
gevel van Oosthaven 63; opvallend is de verdiepingserker. Voorbeelden van
woonhuizen in neorenaissance-stijl zijn Blauwstraat 10, Regentesseplantsoen 10,
Crabethstraat 41-51 en Blekerssingel 74-76 (alle circa 1890). In een combinatie van
rijke neorenaissance- en chaletstijl-vormen ontwierp H.J. Nederhorst de huizen
Regentesseplantsoen 28-29 en 30-32 (1898).
Een laat eclectisch voorbeeld (met jugendstil-invloeden) is het in 1902-'04 voor
koopman J.L. Bruns opgetrokken smalle huis Lage Gouwe 166. Bijzonder in het
interieur zijn de plafonds voorzien van papier-maché reliëfs met florale motieven en
kwabstukken. Naar een eigen ontwerp van kaashandelaar E.T. den Hertog kreeg
Oosthaven 67 in 1904 het huidige aanzicht met een opvallende verdiepingserker in
jugendstil-vormen. De villa Punt 11, opgetrokken in gele verblendsteen met hoektoren
en inpandig balkon, kwam rond 1910 tot stand. Andere karakteristieke
jugendstilvoorbeelden uit het begin van de 20ste eeuw zijn Turfmarkt 100 en 104,
Regentesseplantsoen 22 (gepleisterd) en Blekerssingel 15-16.
Jugendstil- en rationalistische elementen vertonen Regentesseplantsoen 17-19 en
25-26 en Lage Gouwe 151-152.
Rond 1910 gebouwd zijn de dubbele villa's Sonnevanck/Rhuymzicht (Van Bergen
IJzendoornpark 2-4), Van Bergen IJzendoornpark 1-3 en de villa's Van Bergen
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IJzendoornpark 11-15, alle met wit gepleisterde gevels en details in
schoonmetselwerk. In ‘Um 1800’-stijl ontworpen zijn de riante Villa Honk (Van
Beverninghlaan 38; 1910), gebouwd voor oud-Indiëganger Van Rijn van Alkemade,
en de met zandstenen elementen versierde villa Van Beverninghlaan 36 (1916-'18).
Voor papierfabrikant A.J.J. Vos ontwierp J. Duynstee in zakelijk-expressionistische
stijl het herenhuis Huize Elisabeth (Van Bergen IJzendoorpark 22; 1919).
Hofjes. Aan de Nieuwe Haven liggen enkele hofjes. Van de in 1616 gestichte
Fundatie van Christina Ghijsberts of het ‘Hofje van Letmaet’ (Nieuwe Haven 274)
[36] resteren drie huisjes met een poortdoorgang uit 1625. Aan de achterzijde zit
boven de doorgang de tuitgevel van de voorm. regentenkamer. De zes achterhuisjes
(1743) zijn in 1973 afgebroken. De uit 1700-'01 daterende Fundatie van Cornelis
Cincq (Nieuwe Haven 246-270) [37] bestaat uit een wit gepleisterd poortgebouw

Gouda, Woonhuizen Blekerssingel 15-16

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

197
met regentenkamer en oorspronkelijk twaalf (inwendig samengevoegde) om een
binnenplaats gelegen woningen. Van de Fundatie van Maria Tams (Nieuwe Haven
148) [38] uit 1657 resteert alleen de poortdoorgang met gedenksteen. Aan de Nieuwe
Haven stond tot 1965 ook het Hartenhofje van Hendrik en Helena Jansdochter 't
Hart, waarvan men het toegangspoortje (1657) heeft verplaatst naar de Peperstraat
in de tuinmuur bij Westhaven 14. Eveneens verplaatst zijn het in 1692 gestichte
Swanenburghshofje (bij Groeneweg 42; herbouwd 1892, gerestaureerd 1984) [39]
en de van de Zeugstraat naar de tuin bij Turfmarkt 30-32 verplaatste toegangspoort
met opschrift en wapen van de Fundatie van Adriaan Jongkind (1702).
Volkswoningbouw. Uit het begin van de jaren twintig dateren de woningen aan
het Zoutmanplein e.o. (1921) van de R.K. woningbouwvereniging St. Joseph, het
complex Westerkade e.o. (circa 1923) van de arbeiderswoningbouwvereniging ‘Ons
Ideaal’ en de woningen aan de Snoystraat en Walvisstraat (circa 1923) van de Chr.
Bouwvereeniging ‘De Goede Woning’. In expressionistische stijl verrezen de
woningen aan de Lijsterbesstraat e.o. (1925). Iets jonger zijn de woningen Constantijn
Huygensstraat 79-121 (1929) en de gerenoveerde bejaardenwoningen aan de
Noothoven van Goorstraat e.o. (1931; gevelsteen boven poort).
Winkels. Het eclectische woon- en winkelpand Zeugstraat 104-106, kwam rond
1880 tot stand. Interessante eclectische winkelpuien uit die tijd zijn te vinden bij
Westhaven 23 en Lange Groenendaal 47-49. Het uit 1725 daterende pand 't Vergulde
Lam (Lage Gouwe 14) kreeg in 1881 een eclectische winkelpui en winkelinrichting
voor koffie- en theehandel van M.J. Kamphuizen. Van rond 1900 dateren de
winkelpuien van Kleiweg 87-89 en Zeugstraat 76-80; de laatste draagt het opschrift
‘spekslagerij en vleeschhouwerij’. Van jugendstil-details voorzien zijn de pui van
Westhaven 47-49 (circa 1905) en de met geslepen glas en bricorna-steentjes
uitgevoerde pui van Oosthaven 6 (circa 1905). Het voorm. warenhuis De Zon
(Wijdstraat 1) [40] verrees in 1909 voor Vroom & Dreesmann naar ontwerp van P.G.
Buskens met jugendstil- en rationalistische elementen. De gevels zijn opgetrokken
in gele strengperssteen en boven op het dak staat een koperen zon. Sinds de restauratie
in 1990 is het gebouw als casino in gebruik. Andere voorbeelden van winkels met
een jugendstil-detaillering zijn Kleiweg 23-25 en Oosthaven 35, beide in wit
geglazuurde baksteen (circa 1910), en verder Westhaven 38-39 (1905) en Kleiweg
5-7 (circa 1910) met jugendstil- en rationalistische elementen. Het winkelpand Markt
9 (circa 1930) heeft een expressionistisch gedetailleerde voorgevel. Het door P.D.
Stuurman ontworpen garagebedrijf met woonhuizen Spoorstraat 6-10 (1933) heeft
een opvallende reclametoren in zakelijk-expressionistische stijl.
Het gebouw van sociëteit ‘De Réunie’ (Oosthaven 17) [41] kreeg zijn huidige
aanzicht waarschijnlijk rond 1843 bij de vestiging van de sociëteit. Het gebouw
bestaat uit drie oorspronkelijk 16de-eeuwse panden, die rond 1650 zijn samengevoegd.
In één daarvan overleed in 1590 de humanist Dirk Volkertsz Coornhert, voor wie
een gedenksteen met beeltenis is aangebracht.
Horeca. Het gebouw van Hotel De Zalm (Markt 34) [42], een wit gepleisterd
eclectisch pand met rijk versierd opzetstuk, stamt uit 1670 (gevelsteen) maar kreeg
het huidige aanzicht in 1875. Aan de achterzijde staat een tweebeukig voorm.
stalgebouw. Het interieur van de achterzaal van café Central (Markt 22-23) uit 1916
is in 1923 gedecoreerd in art déco-stijl naar ontwerp van P. den Besten. Op tegen de
muren gespannen linnen zijn olieverfschilderingen aangebracht. In 1992 is de zaal
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volledig gerenoveerd (Th. Elsing). In 1928 is voor de Katholieke Arbeidersbond het
voorm. verenigingsgebouw, nu café Het Trefpunt (Westhaven 46), gebouwd.
Sportinrichtingen. Het wit gesausde pand Peperstraat 35 (circa 1915) is het voorm.
gymnastieklokaal van de R.K. scholen. Het voorm. badhuis (Lange Groenendaal
79-79a; 1919) [43] werd in expressionistische stijl gebouwd als voorbouw bij een
zweminrichting. Het overdekte Spaardersbad

Gouda, Bankgebouw Turfmarkt 12

(Van Itersonlaan 10; 1938, W. Bakker) is mede op initiatief van zwemsportpionier
J.C. de Boer (bronzen plaquette) gebouwd.
Bankgebouwen. Het voorm. bankgebouw Turfmarkt 12 [44] werd in 1897 voor
de effectenmakelaars Knox en Dortland gebouwd naar een rijk eclectisch ontwerp
van H.J. Nederhorst. Op de verdieping bevindt zich een fraai stucplafond in
neobarokke stijl. Het bankgebouw Markt 37 [45], een robuust hoog hoekpand kwam
in 1914 tot stand voor T. Goedewaagen naar plannen van W. Stok (vergroot 1936).
H.F. Mertens leverde in 1921 het zakelijk-expressionistische ontwerp voor het voorm.
bankgebouw met directeurswoning Oosthaven 1-2 [46] van de Nationale
Bankvereeniging. Het interieur bevat veel oorspronkelijke details met art
déco-invloeden. Het voorm. bankgebouw annex woonhuis Turfmarkt 30-32 [47], nu
Verzetsmuseum, verrees in 1937 naar een kubistisch-expressionistisch ontwerp van
P.D. Stuurman.
Windmolens. Als ronde bakstenen stellingmolen uitgevoerd zijn de korenmolens
De Rode Leeuw (Vest 65) [48], gebouwd eind 17de eeuw en gerestaureerd in 1984,
en 't Slot (Punt 17) [49], opgetrokken in 1832 op een voormalig bolwerk. De
laatstgenoemde molen heeft een molenaarswoning met ingezwenkte lijstgevel. De
uit 1862 daterende
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Gouda, Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij

poldermolen De Haastrechtse molen (Provincialeweg West 64), voorzien van een
vijzel en een met riet gedekte kap, bemaalt de polder Beneden-Haastrecht.
Pakhuizen. Voorbeelden van 18de-eeuwse pakhuizen met kruisvensters op de
verdieping zijn Peperstraat 64 en Peperstraat 124. Het (18de-eeuwse) pakhuis
Minderbroederssteeg 3-5 en het hoge pakhuis Minderbroedersteeg 7-9 (eerste helft
19de eeuw) zijn eenvoudig van vorm. Rond 1860 verrezen de pakhuizen Keizerstraat
14 en Lange Tiendeweg 68, beide met ingezwenkte lijstgevel. Het markant gelegen
dubbele kaaspakhuis Vest 262-264 met bijbehorend woonhuis (Vest 266-268) [50]
kwam rond 1880 tot stand (het linker gedeelte kort na 1904).
Nijverheid. De voorm. blekerij De Drie Notenboomen (Kattensingel 1-2) [51]
van de firma L. Jaspers & Zn. is een wit gepleisterd fabrieksgebouw met mansardedak
uit 1849. De poortvleugel heeft een gebosseerde bakstenen poortomlijsting en in het
boogveld een gepolychromeerd reliëf. De blekerij Het Wapen van Amsterdam
(Blekerssingel 58) [52] werd in 1900 gebouwd voor M. Peeters, mogelijk naar ontwerp
van H.J. Nederhorst. Het drielaagse neorenaissance-gebouw heeft een lage
zolderverdieping (droogzolder) met gietijzeren roosters. Als directiewoningen dienden
de ernaast gelegen panden Blekerssingel 55-57 in rijke neorenaissance-stijl. De
voorm. Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij (Turfsingel 32-34) [53],
waar onder meer lonten voor kaarsen werden gemaakt, werd gesticht in 1861. De in
1865 gebouwde fabriek ging in 1916 door brand verloren en werd vervolgens
vervangen door het nog bestaande complex met rationalistische details naar plannen
van J. Hartkamp. De garenspinnerij is tot 1981 in bedrijf gebleven. De langgerekte
bedrijfshal met ijzeren spantconstructie en het kantoorgebouw zijn in 1984 verbouwd
tot cultureel centrum. De voorm. Plateelbakkerij Zuid-Holland (Raam 28-32) [54],
gesticht in 1898, draagt sinds 1903 deze naam en is bekend geworden om haar
jugendstil-aardewerk. In de periode 1910-'20 heeft men diverse nieuwe bedrijfsruimten
toegevoegd. Een van de oudste gebouwen is de houten kleischuur (Vest 2; circa
1900). De fabriekshallen aan de kant van de Raam (1918) gaan schuil achter
historiserende klok- en trapgevels. De werkplaatsen hebben sheddaken met een
houten constructie op gietijzeren kolommen. De bedrijfswatertoren dateert van 1923.
De voorm. kaasfabriek De Producent (Wachtelstraat 52) [55] kwam tot stand voor
de Coöperatieve Kaasproducentenvereniging tot Export van Volvette Goudsche Kaas
onder Rijkskeurmerk (opgericht 1915). Van de fabriek resteren het enorme vierlaags
kaaspakhuis met kleine getraliede vensters en het streng vormgegeven kantoorgebouw,
beide gebouwd in 1919 naar ontwerp van P.D. Stuurman.
Andere en kleinere bedrijfsgebouwen zijn de asschuur Vest 30 (circa 1850), de
graanmaalderij Vest 14 (circa 1900), de ijsfabriek met woonhuis Vest 202-204 van
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Willem Baken (1911) en verder de chocolade- en suikerwerkenfabriek Bonera (Lage
Gouwe 218-224; circa 1920), de zeepfabriek Gouda (Kattensingel 9; circa 1935) en
de steenhouwerij G. Polet & Zn. (Graaf Florisweg 120-124; circa 1935).
Nutsgebouwen. De forse watertoren (Schielands Hoge Zeedijk 20) werd in 1883
gebouwd naar een ontwerp in neoromaanse vormen van J. Schotel en met een ijzeren
vlakbodemreservoir (in gebruik tot 1993). Van de Goudsche Lichtfabrieken (Hoge
Gouwe 187-189) [56] resten de door L. Coole ontworpen Electrische Centrale (1909)
en een schakelstation met hoge smalle glaspanelen (1939). Op de hoek van het
Nonnenwater staat een kantoorgebouw in traditionalistische vormen (1955).
Sluizen. Ter plaatse van een al in de 12de eeuw in de Gouwe gebouwde keersluis
ligt nu de door de firma Gebr. Blanken aangelegde Donkere Sluis (Dubbele Buurt
ong.) [57] uit 1778, met kruisende deuren. De Amsterdamsche Sluis in de Gouwe
(ter hoogte van de Turfmarkt) [58] is een uit 1436 stammende en in 1873 herbouwde
keersluis. Om het dichtslibben van de haven te voorkomen, werd in 1615 de
Havensluis (Westhaven ong.) [59] aangelegd. De in 1763-'64 gebouwde Mallegatsluis
(bij Veerstal 9-13) [60] verving een verder westelijk gelegen sluis uit 1577; twee
gevelstenen in Lodewijk XV-stijl wijzen hierop. Na de openstelling voor alle
scheepsverkeer in 1795 heeft men de sluis in 1884 gerenoveerd. Het huidige uiterlijk
met elektrische hefdeuren kreeg de sluis bij de laatste verbouwing in 1941-'42, toen
ook het dienstgebouwtje werd toegevoegd. De sluiswachterswoning (Veerstal 9-13)
uit 1763 is een wit gepleisterd herenhuis met een lage verdieping. De voorm.
Stolwijkersluis (bij Gouderaksedijk 14), een uit 1799-1800 daterende gekoppelde
schutsluis in de Gouderaksedijk, is nu met een stalen damwand afgesloten. Het
schutsluiscomplex in de Hollandse IJssel (bij Goejanverwelledijk 16) werd in 1860
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opengesteld en staat bekend als de Waaiersluis. De sluis heeft houten waaierdeuren
en in beide sluishoofden een stel ebdeuren en een stel vloeddeuren. Bij de verhoging
van de werken in 1920 zijn tevens enkele dienstgebouwen vernieuwd. In het
Gouwekanaal ligt de in 1931-'32 aangelegde Julianasluis (bij de Kanaaldijk),
bestaande uit een schutsluis met roldeuren en bijbehorende portaalkraan, een
sluiskantoor, en twee (vernieuwde) stalen ophaalbruggen met brugwachtershuisjes
(1932). Tussen deze sluis en de Hollandse IJssel ligt het in 1932-'33 gebouwde Mr.
P.A. Pijnacker Hordijkgemaal (Schielands Hoge Zeedijk 71), met stalen vensters en
een nog steeds werkende dieselpompinstallatie van Werkspoor. De Ir. De Kock van
Leeuwensluis (bij Nieuwe Gouwe O.Z. la) werd in 1940-'42 gebouwd met een
schutsluis en een keersluis annex spuisluis-inlaatsluis met roldeuren. De
schotbalkenloods dient nu als sluiswachtersonderkomen.
Bruggen. De zogenaamde Trappenbrug (Turfmarkt ter hoogte van de Lange
Dwarsstraat) [61] stamt uit 1574, maar is in 1988 herbouwd. De Dirck Crabethbrug
(bij Lage Gouwe 178) [62] is een ongelijkarmige gietijzeren draaibrug uit 1867
(gerenoveerd 1993) en de Uiterste brug (bij Westhaven 61) [63] een grotendeels
gietijzeren dubbele basculebrug uit 1879 (vastgezet 1975). Beide bruggen zijn
vervaardigd door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’. Het uit 1871 daterende
neoclassicistische brugwachtershuisje Korte Vest 2 hoorde bij de verdwenen oude
Kleiwegbrug. Aardige vaste bruggen zijn de Doelenbrug bij de Fluwelensingel (circa
1925) [64], uitgevoerd in expressionistische vormen, en verder de St.-Jansbrug bij
de Dubbele Buurt (1930) [65] en de Nood Godsbrug over de Haven ter hoogte van
de Noodgodstraat (1937) [66].
Het huidige station (Stationsplein 14) is in 1984 gebouwd naar ontwerp van M.W.
Markenhof en verving een station uit 1948, dat door S. van Ravesteyn was herbouwd
nadat een bombardement in 1944 het station uit 1869 verwoestte. De beelden van J.
Uiterwaal (1948) zijn daarbij herplaatst en van zijn hand is ook de gedenkzuil voor
de Goudse glazeniers Dirk en Wouter Crabeth.
Het Houtmansplantsoen (Nieuwe Veerstal) [67] is genoemd naar de
laat-16de-eeuwse Goudse Oost-Indiëvaarders Frederik en Cornelis Houtman. Dit
park werd rond 1830 in landschapsstijl aangelegd op de oude stadswallen vanaf het
bastion ‘De Punt’ in noordelijke richting tot de Lange Tiendeweg. In 1897 vond aan
de zuidzijde een uitbreiding plaats met de tuin van het woonhuis van burgemeester
A.A. van Bergen IJzendoorn. De laat-19de-eeuwse parkinrichting, vermoedelijk naar
plannen van stadsarchitect L. Burgersdijk, omvat onder meer een achtzijdige
muziektent met tentdak op gietijzeren kolommen (1898, gerestaureerd 1984) en enkele
gedenktekens. Aan de gebroeders Houtman herinnert een vierkante hardstenen sokkel
voorzien van uitstekende bronzen scheepsboegen en een stilleven met globe en
landkaarten (opgericht 1880). Voor burgemeester Van Bergen IJzendoorn is er een
gedenksteen met kleine fontein (1898). De in 1898 geplante Wilhelminaboom wordt
omringd door een gietijzeren hekwerk. De zogenaamde Wielrijdersbank (1941)
herinnert aan het korps wielrijders, dat in 1939-'40 in Gouda was gelegerd.
Het Van Bergen IJzendoornpark (Van Beverninghlaan ong.) [68] is vernoemd
naar burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn. Naar ontwerp van de firma
Groenewegen & Zn. uit De Bilt werd in 1901 het eerste gedeelte tussen het station
en de Winterdijk aangelegd in landschapsstijl. In 1911 volgde tussen de Winterdijk
en de Nieuwe Gouwe Oostzijde het Nieuwe Park in een gemengde tuinstijl. Het
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toegangshek heeft op de pilaren schilddragende leeuwen uit 1601, afkomstig van
een stadspoort.
Begraafplaatsen. De Oude Alg. begraafplaats (Prins Hendrikstraat 1-3) [69],
aangelegd in 1829, was van 1835 tot 1972 in gebruik. De voorm. aula met
grafdelverswoning (circa 1830) is een blokvormig neoclassicistisch pand met
symbolische attributen. Interessante grafmonumenten zijn onder meer die voor bankier
P. Knox († 1843), burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn († 1895) en
kaarsenfabrikant H. IJssel de Schepper († 1908). De in 1890 aangelegde R.K.
begraafplaats (bij Graaf Florisweg 126) heeft een door C.P.W. Dessing ontworpen
neogotische kruisvormige kapel met hoektoren (1890-'91); de gebrandschilderde
ramen zijn van A. Asperslagh (1930). Van de priestergraven dateert het oudste uit
1909. De uit circa 1930 daterende poort van de Isr. begraafplaats heeft men in 1980
als monument overgebracht van de Boelekade naar de Jeruzalemstraat.

Gouda, Oude Alg. begraafplaats, aula (1985)
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Gouderak
(gemeente Ouderkerk)
Langgerekt dijkdorp aan de Hollandse IJssel, ontstaan in de 10de eeuw en in eerste
instantie zonder dorpskern en kerk. Tot 1658 ging men ter kerke in Moordrecht aan
de overzijde van de rivier. Na de bouw van de eigen kerk ontstond langs de
Dorpsstraat - bij veer en kerk - door verdichting van de bebouwing een dorpskern
die eind 19de eeuw werd uitgebreid. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de
zuidoostzijde uitgebreid in de polder.
De Herv. kerk (Kerkstraat 3) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een geveltoren met ingesnoerde spits, gebouwd in 1658 in gotiserende stijl. In de
westgevel zijn het bouwjaar en het wapen van Gouderak (twee zespuntige sterren)
in rode baksteen aangebracht. In de met leien beklede geveltoren (vermoedelijk
vernieuwd 1718) hangt een door François Hemony gegoten klok (1661). Bij de
restauratie in 1949-'52 heeft men het buitenpleisterwerk verwijderd en een klein
historiserend portaal toegevoegd.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken op
korbeelstellen, aangebracht bij een inwendige verbouwing in 1851. Tot de inventaris
behoren een preekstoel met lezenaar (circa 1830), afkomstig uit de voorm. Remonstr.
kerk te Utrecht, en een door P. Flaes gebouwd orgel (1887-'88). Verder bevat de kerk
oude grafzerken, waaronder die van de stichter van de kerk, schout Jan Brouc (†
1659), en die van ds. J.G. Staringh († 1804).

Gouderak, Boerderij Rusthove (1994)

Op het kerkhof staan een obelisk met vaas voor predikant H. Bron († 1863) en
een cippus voor burgemeester M. Bron († 1890).
Het raadhuis (Dorpsstraat 52) is een gepleisterd diep pand met basement en
bel-etage (met raadzaal). De eerste steen werd in 1842 gelegd door burgemeester
G.J. ten Brummeler. De neoclassicistische gevel heeft een fronton met het wapen
van Gouderak.
Woonhuizen. Het rond 1860 gebouwde neoclassicistische herenhuis Dorpsstraat
43-45 bezit de allure van een buitenhuis. Dit eenlaagspand met mezzanino heeft aan
de rivierzijde een gepleisterde dwarse uitbouw met fronton. In 1829 (gevelsteen)
verrees het eenvoudige diepe huis bij Kerkstraat 3. Goede voorbeelden van
middenganghuizen uit circa 1870 zijn Kattendijk 53 en Middelblok 7 - beide met
neoclassicistische deuromlijsting - en het huis Valkenstein (Middelblok 138) met
dakerker en eclectische details. Gebouwd voor de arbeiders van de (inmiddels
verdwenen) steenfabrieken zijn de eenlaags afdakswoningen Middelblok 65-177
(circa 1880). Ingezwenkte lijstgevels hebben het neoclassicistische dijkhuis Kattendijk
119 (circa 1890) en het met gepleisterde banden uitgevoerde dubbelhuis Veerstraat
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10-12 (circa 1900). Bij Dorpsstraat 23-27 (circa 1905) wordt een dwars huis
geflankeerd door twee diepe panden met chaletstijl-details.
Boerderijen. Van de hallenhuisboerderij Kattendijk 183 is de 17de-eeuwse
voorgevel (mogelijk 1648) uitgevoerd met metseltekens in de vorm van

Gouderak, Gemaal M. Verdoold Cz. (1994)

ruiten en een hart. Uit 1753 (gevelsteen) dateert de opvallend forse herenboerderij
Rusthove (Middelblok 209) met een dwars geplaatst tweelaags voorhuis voorzien
van een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl. Met riet gedekt is de mogelijk
vroeg-19de-eeuwse krukhuisboerderij Middelblok 1-3. Uit het tweede kwart van de
19de eeuw dateren de boerderijen Kattendijk 129 en Kattendijk 163 (mogelijk oudere
kern). Uitgevoerd met serliana's en bewerkte windveren zijn Veerstalblok 37 (circa
1850), Zeldenrust (Middelblok 37-39; circa 1860), Middelblok 11 (circa 1895) en
Middelblok 191 (circa 1895). Een chaletstijl-sierspant en siermetselwerk kenmerken
de krukhuisboerderij Vrede is Rondom (Middelblok 131; circa 1890).
Het voorm. veerhuis (Veerstraat 5) is een gepleisterd tweelaags dwars pand uit
circa 1870.
Het gemaal ‘M. Verdoold Cz.’ (Kattendijk 1), een tweebeukig gebouw uit 1880
met eclectische details, is vernoemd naar de toenmalige voorzitter van de Polder
Stolwijk en bemaalt de Polder Middelblok. Aan de voorzijde bevindt zich een
ellipsvormige maalkolk. Het gemaal heeft in 1920 een gasmotor gekregen en is in
1948-'50 geëlektrificeerd.

Goudriaan
(gemeente Graafstroom)
Langgerekt lintdorp, ontstaan in de 13de eeuw als ontginningsnederzetting langs de
veenstroom de Goudriaan. De op een terp gelegen kerk aan de westzijde wordt in
1260 voor het eerst vermeld. In de
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Goudriaan, Rechthuis

eerste helft van de 20ste eeuw heeft de lintbebouwing zich enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Noordzijde 17) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een half ingebouwde toren van vijf gedrongen geledingen met ingesnoerde
spits. Het laat-gotische koor stamt uit de 15de eeuw. De robuuste toren met overhoekse
steunberen verrees begin 16de eeuw en werd rond 1550 verhoogd. In de toren hangt
een door Henricus de Borch gegoten klok (1520, hergoten 1938). Na stormschade
aan de kerk in 1747 heeft men in 1751 de transeptarmen ingekort, het koor verlaagd
en het schip versmald. De in 1903 aangebrachte bepleistering is bij de restauratie in
1963-'68 weer verwijderd. Het koor heeft inwendig een piscina-nis en een nis voor
een sacramentshuis. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (1642) en een
avondmaalstafel (circa 1642), en enkele tekst- en rouwborden (1776, 1783). De
pastorie (Noordzijde 24) dateert uit circa 1880.
Het voorm. rechthuis (Noordzijde 12-14) was in oorsprong een boerderij uit 1639
(gevelsteen), waarvan het met riet gedekte dwarse voorhuis als herberg diende. Hier
was ook de vergaderplaats van schout en schepenen, en later een raadskamer (1857
tot 1881). Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 1) is een eenvoudig traditionalistisch
pand uit circa 1960.
Boerderijen. Tot de 17de-eeuwse boerderijen waarvan het bedrijfsgedeelte hoger
is dan het voorhuis, behoren Noordzijde 72 (1601), met gepleisterde voorgevel, en
Zuidzijde 165, met een keukenuitbouw bij de zijgevel. De met dwarsdeel uitgevoerde
17de-eeuwse hallenhuisboerderij Noordzijde 60 heeft in het voorhuis een betegelde
schouw met levensboomvoorstelling (tweede helft 18de eeuw). De in oorsprong
18de-eeuwse hallenhuisboerderij Zuidzijde 100 is voorzien van dubbele
ankerbalkgebinten en een niet onderkelderde uitbouw. Tegen de 18de-eeuwse
boerderij Zuidzijde 97-98 heeft men in de 19de eeuw een ouderhuis gebouwd. De
uit 1769 daterende Willemshoeve (Zuidzijde 124) vormt samen met een vrijstaande
bakstenen schuur (18de eeuw) een mooi complex. Uit circa 1860 dateert de boerderij
Zuidzijde 82 met dwars geplaatst voorhuis. De dwarshuisboerderijen Zuidzijde 90
(circa 1895) en Zuidzijde 69 (circa 1900) vertonen eclectische details. Waardevolle
langhuisboerderijen zijn de vroeg-19de-eeuwse Hofstede Hendrik Broere (Zuidzijde
84-85) en verder Zuidzijde 118-119 (eerste helft 19de eeuw), Noordzijde 55-56 (circa
1850) en Noordzijde 57 (circa 1905). Zuidzijde 122 is een moderne boerderij met
rondboogportiek en erker (circa 1920).
Woonhuizen. De rond 1880 gebouwde rentenierswoning Zuidzijde 134-135 heeft
een ingezwenkte lijstgevel en een omlijste ingang. Van de school is de uit circa 1920
daterende onderwijzerswoning Noordzijde 46 bewaard gebleven.
De poldermolen ‘Goudriaanse Molen’ (Molenkade 5) is een achtkante grondzeiler
uit 1779 met scheprad, stenen onderbouw en een met riet gedekte romp. Deze molen
bemaalt de Polder Oud-Goudriaan.
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Goudswaard
(gemeente Korendijk)
Dijkdorp met voorstraatkarakter, voor het eerst vermeld in 1246 maar als zodanig
pas gesticht na de herdijking van de Polder Oud-Korendijk (1439). Daartoe werd de
kreek Het Sandee afgedamd met een sluis in de dam en een haven aan de zijde van
het Spui. De bebouwing concentreerde zich aan de Molendijk en de Dorpsstraat. Met
de aanleg van de Burg. Zahnweg rond 1920 ontstond een driehoekige
dorpsplattegrond. Na de Watersnoodramp van 1953 is het dorp aan de oostzijde
uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 19) is een zaalkerk voorzien van een geveltoren met
ingesnoerde naaldspits. De kerk werd waarschijnlijk in 1721 gebouwd ter plaatse
van een voorganger uit 1442. In de geveltoren hangen een 14de-eeuwse klok en een
door Peter Waghevens gegoten klok (1503). Het met houten tongewelf gedekte
interieur bevat een preekstoel en doophek in Lodewijk XVI-vormen en een door P.J.
Geerkens gebouwd orgel (1809; restauratie 1982). Een hek met geblokte hardstenen
hekpijlers uit 1818 geeft toegang tot het kerkterrein.
De (Geref.) Eben Haëzerkerk (Molendijk 84) is een zaalkerk uit 1928 met kleine
dakruiter.

Goudswaard, Raadhuis

Het voorm. raadhuis (Beneden Molendijk 76-80) uit 1898 is een neoclassicistisch
gebouw met fronton, geflankeerd door een dokterswoning (links) en een
burgemeesterswoning (rechts).
Woonhuizen. Een gevelsteen uit 1696 heeft het huis Dorpsstraat 20.
Laat-18de-eeuws zijn de huizen Dorpsstraat
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Goudswaard, Hoeve Semarang

16, met klokgevel (1779) en een gesneden deurkalf in Lodewijk XIV-vormen, en
Dorpsstraat 34 met cartouche uit 1781. Uit dezelfde tijd stammen de klokgevels van
Dorpsstraat 18 (gepleisterd) en Dorpsstraat 32 en de ingezwenkte lijstgevel van
Dorpsstraat 10. De klokgevel met bekronend fronton van Dorpsstraat 66 is gedateerd
‘1830’. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren verder het eenlaagspand
Dorpsstraat 68-70 (1801), met links een houten bedrijfsgedeelte, en het eenlaags
middenganghuis Havenkade 14 (circa 1840) met ingangsomlijsting. Begin 20ste
eeuw gebouwd zijn het middenganghuis Beneden Molendijk 64 (1910), met hoger
opgetrokken middenrisaliet, en het woonhuis annex veldwachterswoning Dorpsstraat
21-23 uit 1913. In dat jaar heeft men ook de ernaastgelegen - volgens de gevelsteen
in 1635 gestichte - armenhuizen Dorpsstraat 25-39 herbouwd.
Boerderijen. De boerderij Molendijk 100 heeft een mogelijk 18de-eeuws woonhuis
en haaks daarop een houten dwarsdeelschuur. Bij de aan de dijk gelegen boerderij
Molendijk 73 met houten middenlangsdeelschuur is het woonhuis in de kern mogelijk
ook 18de-eeuws. Vermoedelijk ook 18de-eeuws zijn de Agatha Johannahoeve
(Oudendijk 1), met middenlangsdeelschuur en de boerderij Bertha Godelieve
(Achterweg 8) met dwars geplaatst woonhuis. De Hoeve Semarang (Molendijk 98)
uit 1882 heeft een fraai bewerkt sierspant.
De windmolen ‘Windlust’ (Molendijk 63) is een ronde grondzeiler voorzien van
een met dakleer beklede kap, gebouwd in 1694 als korenmolen en gerestaureerd rond
1961.
Het voorm. gemaal (Molendijk 4), een klein gebouw met frontonvormige
puntgevels en een aangebouwd ketelhuis, kwam tot stand in 1872 en werd in 1913
uitgebreid.
De Alg. begraafplaats (Langeweg ong.) werd aangelegd in 1828 en heeft een
baarhuisje uit circa 1880.

's-Gravendeel
Voorstraatdorp met kerkring, ontstaan na de bedijking van de Polder
Nieuw-Bonaventura (1593). De aan weerszijden van een rechte kreekrest (De Kreek)
gelegen Voorstraat heeft één enkele achterstraat (Rijkestraat) en komt uit op de
kerkring, waarvan de kerkgracht is gedempt. Het dorp was een centrum van de
vlasteelt. 's-Gravendeel had in 1825 te lijden van een dorpsbrand en in 1953 van de
Watersnoodramp. De oude haven
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's-Gravendeel, Oude Alg. begraafplaats, graven en monument Watersnoodramp

(Havendijk) heeft men rond 1970 gedempt, waarna aan de Dordtsche Kil een nieuwe
haven is ontstaan. Aan de zuidzijde is in 1978 de Kiltunnel voltooid, waarna het
gebied tot aan de dorpskern is volgebouwd.
De Herv. kerk (Kerkstraat 1) is een kruiskerk met driezijdig gesloten koor, brede
dwarsbeuk en een ongelede toren met haakse steunberen. Deze in 1637 gebouwde
en in 1767 verbouwde kerk brandde in 1904 uit, waarna herbouw volgde in 1905
naar plannen van J.Th. Beljers. De in 1940 verwoeste torenspits heeft men in 1951
herbouwd; uit die tijd dateren ook de kerkramen. De kerk bevat een
Hammerberg-orgel (1962), geschonken door het Rampenfonds.
De kerk van de Geref. Gemeente in Nederland (Rijkestraat 8) is een zaalkerk
uit 1869, gerenoveerd in 1980.
Woonhuizen. Bescheiden eenlaagspanden zijn Zuid Voorstraat 18 (mogelijk nog
laat-18de-eeuws) en Achterdijk 13 (circa 1865) met wenkbrauwen boven de vensters.
De gepleisterde dokterswoning Havenplein 1, met

's-Gravendeel, Herv. kerk
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aangebouwde praktijkruimte, dateert uit 1880 en heeft een gedenksteen (1954) voor
de Watersnoodramp. Rond 1880 is het tweelaagse pand Noord Voorstraat 41 gebouwd
als onderwijzerswoning. Eclectische details kreeg Langestraat 13 (circa 1890) en
neorenaissance-details vertoont Weegje 5 (circa 1905).
Boerderijen. Uit de eerste helft van de 19e eeuw dateert de boerderij Langestraat
21, met dwars geplaatst woonhuis. Smalle woonhuizen met zijlangsdeelschuur hebben
Rijkestraat 26 (begin 19de eeuw), Noord Voorstraat 23 (1848; gevel circa 1910) en
Noord Voorstraat 21 (circa 1850). Kerkstraat 7 (circa 1890) is met een in- en
uitgezwenkte gepleisterde gevel uitgevoerd. Een breder woonhuis met ingezwenkte
lijstgevel hebben de zijlangsdeelboerderijen Langestraat 29 (1862) en Kerkstraat
11 (circa 1890).
De windmolen ‘'t Vliegend Hert’ (Molendijk 39) is een ronde stellingmolen met
een met houten delen beklede kap. Na de bouw in 1841 als korenmolen volgden
herbouw in 1856-'57 en een restauratie in 1949.
De watertoren (Kilweg 19) verrees in 1914 naar ontwerp van J. Smit en
constructeur A. Visser. De bakstenen toren heeft een uitkragende bovenbouw met
ijzeren vlakbodemreservoir.
De Oude Alg. begraafplaats (Kerkstraat 13) werd rond 1860 aangelegd. Interessant
zijn de grafzerk voor dokter G. Rijsdijk († 1885), de graven als gevolg van de
Watersnoodramp van 1953 en het bijbehorende herdenkingsmonument naar ontwerp
van R. Rooyackers.
Mookhoek. Dit dorp ten zuiden van 's-Gravendeel ligt aan de zuidrand van de
Polder Nieuw-Bonaventura (1593). Boerderijen. Imposant is de hoeve ‘Schawacht’
(Schaweg 13) met zijlangsdeelschuur en ernaastgelegen woonhuis. De hekpijlers
met Lodewijk XVI-vazen dateren van circa 1790. De houten schuur van de boerderij
Schenkeldijk 73 is mogelijk laat-18de-eeuws. Voorbeelden van zijlangsdeelboerderijen
uit circa 1880 zijn Strijensedijk 57, Strijensedijk 121 en de ‘Lindenhoeve’
(Strijensedijk 111). De Herv. kerk (Strijensedijk 13) is een zaalkerk uit 1906 met
dakruiter en portaal. De voorm. vlasroterij (Tweede Kruisweg 2) dateert uit circa
1930 en bestaat uit een gebouw met ketelhuis en schoorsteen en een aantal rootkamers.
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's-Gravenhage, Binnenhofcomplex vanuit het zuidoosten

Hoofdstad van de provincie en regeringszetel van Nederland, ontstaan op een
strandwal bij het hof van de graaf van
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's-Gravenhage, centrum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Binnenhof (zie p. 209)
Gevangenpoort (p. 212)
ministerie van Koloniën (p. 212)
ministerie van Justitie (p. 213)
(Herv.) Grote of St.-Jacobskerk (p. 213)
(Herv.) Kloosterkerk (p. 214)
(Herv.) Nieuwe Kerk (p. 215)
(Oud Kath.) H.H. Jacobus en Augustinuskerk (p. 215)
Portugees-Isr. synagoge (p. 216)
Evang. Luth. kerk (p. 216)
Waalse kerk (p. 216)
R.K. St.-Theresia van Avilakerk (p. 216)
Hoogduitse synagoge (p. 216)
Duits Evang. kerk (p. 216)
R.K. kerk St.-Jacobus de Meerdere (p. 217)
Doopsgez. kerk (p. 217)
Oudemannenhuis (p. 219)
R.K. St.-Willibrordusgesticht (p. 219)
St.-Nicolaasgasthuis (p. 219)
Theatrum Anatomicum (p. 219)
oude stadhuis (p. 219)
nieuwe stadhuis (p. 220)
St.-Jorisdoelen (p. 220)
St.-Sebastiaansdoelen (p. 220)
Groot Boterhuis (p. 220)
Korenhuis (p. 221)
Hoofdwacht (p. 221)
Schilderijengalerij stadhouder Willem V (p. 221)
Koninklijke Schouwburg (p. 221)
museum Meermanno-Westreenianum (p. 221)
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32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Algemeen Rijksarchief (p. 221)
Algemene Rekenkamer (p. 222)
Algemene Landsdrukkerij (p. 223)
ministerie van Marine (p. 223)
departement van Oorlog (p. 223)
ministerie W.V.S. (p. 223)
Gemeenteapotheek (p. 223)
Kantongerecht (p. 223)
Gemeentelijk Laboratorium (p. 223)
Amerikaanse ambassade (p. 224)
H.B.S. Bleijenburg 38 (p. 224)
schoolgebouw Casuariestraat 16 (p. 224)
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (p. 225)
Koninklijk Paleis Noordeinde (p. 226)
Koninklijke Stallen (p. 227)
Koninklijk Huisarchief (p. 227)
paleis Kneuterdijk (p. 228)
paleis Lange Voorhout (p. 229)
Mauritshuis (p. 229)
H. Geesthof (p. 239)
Hofje Cornelia van Wouw (p. 239)
Hofje van Nieuwkoop (p. 239)
Stichting De Geefhuisjes (p. 239)
Hooft's hofje (p. 239)
Logement van Amsterdam (p. 242)
Logement van Rotterdam (p. 242)
sociëteit De Besognekamer (p. 242)
sociëteit Diligentia (p. 243)
sociëteit De Vereeniging (p. 243)
sociëteit De Witte (p. 243)
sociëteit Pulchri Studio (p. 243)
hotel Des Indes (p. 243)
Les Deux Villes (Pathé) (p. 243)
restaurant Het Goude Hooft (p. 243)
bioscoop Cinema Studio (p. 243)
Passage (p. 244)
Maison de Bonneterie (p. 245)
warenhuis De Bijenkorf (p. 246)
kantoor Nederlandsche Handelmaatschappij (p. 246)
(eerste) kantoor De Nederlanden van 1845 (p. 246)
kantoorgebouw Mercurius (p. 247)
bestelkantoor bierbrouwerij De Zwarte Ruiter (p. 247)
kantoor Haagse Duinwaterleiding (p. 247)
uitgeverij Martinus Nijhoff (p. 247)
kantoor Koninklijke Fabriek voor Metaalwaren (p. 247)
kantoorgebouw De Rijnstroom (p. 248)
coöperatieve vereniging De Volharding (p. 248)
meubelfabriek Pander (p. 249)
parkeergarage Torenstraat (p. 249)
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Holland. Rond 1230 verwierf graaf Floris IV ter plaatse de eerste bezittingen, waarna
graaf Willem II omstreeks 1248 de basis voor het huidige Binnenhof legde met de
bouw van de zogeheten Rolzaal en onder zijn zoon Floris V de zogeheten Ridderzaal
werd voltooid. Het grafelijke gebied werd rond 1280 uitgebreid met bezittingen van
de heer van Wassenaar in het duingebied (Scheveningen, Segbroek). Vanuit een
duinmeertje leverde de Beek het water voor de als zoetwaterreservoir dienende
Hofvijver bij het omgrachte Binnenhof. Rond 1345 heeft men ten zuiden van het
Binnenhof het Spui gegraven ter verbetering van de waterhuishouding van het gebied.
Van de omringende veengebieden werden grote delen al in de late middeleeuwen
ingepolderd (Zusterpolder, Bezuidenhoutse- of Veenpolder). Het grafelijke hof
groeide in de late middeleeuwen met nieuwe gebouwen verder uit tot een complex
bestaande uit het Binnenhof, het Buitenhof (met Gevangenpoort) en een ‘Voorplaetse’
(huidige Plaats). In de 15de eeuw won het Binnenhof aan betekenis als
bestuurscentrum door de vestiging van het Hof van Holland (1428), de Staten van
Holland (1428) en de grafelijke Rekenkamer (1447). In de directe omgeving vestigden
zich hoge ambtsdragers, advocaten en andere dienaren in de zogeheten Hofbuurt
(Vijverberg, Voorhout e.o.). Aan het Voorhout, oorspronkelijk een uitloper van het
Haagse Bos, werd begin 15de eeuw een dominicanenklooster gevestigd (huidige
Kloosterkerk).
Nabij maar toch ook min of meer gescheiden van het grafelijk hof kwam aan de
westzijde het dorp tot ontwikkeling. Nadat Den Haag rond 1275 een zelfstandige
parochie was geworden, verving men de oorspronkelijk houten kapel vanaf de 14de
eeuw in fasen door de huidige Grote- of St.-Jacobskerk. Bij de kerk lag een
marktgebied (Dagelijkse Groenmarkt, Riviervismarkt). Aan de noordzijde
concentreerde de bebouwing zich bij de Oude Molstraat, Papestraat, Nobelstraat en
Juffrouw Idastraat. In westelijke richting ontstond er al vroeg bebouwing langs het
Westeinde. De oude weg over de strandwal van Monster naar Leiden passeerde het
dorp ter hoogte van de Molenstraat. Belangrijk was verder de as
Wagenstraat-Hoogstraat-Noordeinde als onderdeel van de weg van Delft naar de
kust bij Scheveningen. Langs de oostzijde van het Noordeinde stroomt nog steeds
de sinds circa 1600 met bebouwing overkluisde Beek. Vanaf het eind van de 14de
eeuw kwam het gebied aan de zuidzijde van de dorpskern tot ontwikkeling, met de
Spuistraat en Vlamingstraat als belangrijkste as. De in het midden van de 15de eeuw
aan de zuidzijde van het dorp gegraven gracht is nog herkenbaar in het beloop van
de inmiddels gedempte Voldersgracht en haaks daarop de Gedempte Gracht en de
Gedempte Burgwal. Tot in de 18de eeuw behield het dorp een afzonderlijke status
ten opzichte van het Hofgebied. Het verwierf in de loop van de tijd veel rechten die
onderdeel zijn van het stadsrecht, maar een formele bevestiging van het stadsrecht
bleef uit en Den Haag werd ook niet ommuurd. Vanaf het begin van de 14de eeuw
had Den Haag een eigen bestuur en in 1565 verrees een representatief raadhuis.
Erachter lag het in 1355 gestichte St.-Nicolaasgasthuis (gesloopt 1908) met een kapel
die later lange tijd diende als Vleeshal (gesloopt 1860). Aan het einde van de
middeleeuwen had Den Haag qua verkaveling en bebouwing een stedelijk karakter.
Het had evenwel zwaar te lijden door plunderingen in 1528 en 1574, respectievelijk
door troepen van Maarten van Rossum en Spaanse troepen.
Belangrijk voor de ontwikkeling van Den Haag als bestuurlijk centrum was de
vestiging van meer overheidsinstellingen door de groeiende zelfstandigheid van de
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Noordelijke Nederlanden, zoals de Hoge Raad (1582), de Staten-Generaal en de
Raad van State (1585), de Raad van Brabant (1591) en de Generaliteitsrekenkamer
(1609). Het eind 16de eeuw voor prins Maurits ingerichte stadhouderlijk kwartier
op het Binnenhof werd uitgebreid voor stadhouder Frederik Hendrik. Verder gaven
de in diens opdracht uitgevoerde uitbreiding van het Huis in 't Noordeinde (Oude
Hof) en de bouw van het - na zijn dood voltooide - buitenhuis Huis ten Bosch (1651)
Den Haag meer prestige als hofstad. Voor hoge ambtsdragers en de hofentourage
verrezen nu grote huizen, vooral aan het Voorhout en de Vijverberg. Bij het Haagse
Bos, Bezuidenhout en Benoordenhout werden vanaf de 17de eeuw diverse
buitenplaatsen ingericht (Huis ten Bosch, Reigersbergen, Oostduin en Arensdorp).
Richting Scheveningen lag de buitenplaats Sorghvliet (Catshuis) en ook aan de
zuidwestzijde bevonden zich buitenplaatsen.
In de jaren 1613-'19 kwam op aandringen van prins Maurits de tot op heden
behouden en ruim opgezette rechthoekige singelgracht tot stond. Aan weerszijden
van het Spui werd een reeds bestaande bebouwing eind 16de en en begin 17de eeuw
uitgebreid en omgevormd tot een door grachten doorsneden handels- en havengebied
(onder meer Nieuwe Haven, Ammunitiehaven, Schedeldoekshaven, Stille Veerkade
en Amsterdamse Veerkade). Ten oosten van het Binnenhof legde men rond 1633 het
Plein aan ter plaatse van de voormalige grafelijke tuinen. Hier verrezen het
Huygenshuis (gesloopt 1877), het Mauritshuis en de logementen van de
afgevaardigden bij de Staten van Holland van Amsterdam en Rotterdam. Aansluitend
op het Plein kwam rond 1636 - deels op een gedempt stuk van de Hofvijver - de
Korte Vijverberg tot stand met de Sebastiaansdoelen (1638).
Parallel aan het Westeinde groef men de Prinsegracht (1642), die diende voor de
aanvoer van groente en fruit uit het Westland naar de Groentemarkt. Deze gracht
was tevens bedoeld als een nieuw woongebied voor adel en rijke burgerij,
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's-Gravenhage, omgeving centrum
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99
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Willemskerk (p. 216)
Apost. kerk (p. 217)
(Herv.) Vredeskapel (p. 217)
R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (p. 217)
R.K. St.-Paschalis Baylonkerk (p. 217)
O.L.-Vrouwe van Goede Raadkerk (p. 218)
(Chr. Geref.) Noorderkerk (p. 218)
First Church of Christ, Scientist (p. 218)
(Herv.) Julianakerk (p. 218)
Church of St. John and St. Philip (p. 219)
Diaconieweeshuis (p. 219)
Burgerweeshuis (p. 219)
diaconessenhuis Bronovo (p. 219)
Rudolf Steinerkliniek (p. 219)
Accijnshuisje (p. 221)
Panorama Mesdag (p. 221)
Museum Mesdag (p. 221)
Vredespaleis (p. 222)
Centraal Bureau voor Statistiek (p. 223)
Centrale Directie P.T.T. (p. 223)
Postcheque en Girodienst (p. 223)
Rijksgebouwendienst (p. 223)
ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel (p. 223)
departement van Landbouw en Visserij (p. 223)
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140
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ministerie V.R.O.M. (p. 223)
ministerie O.C.W. (p. 223)
Gemeentelijke Bibliotheek (p. 223)
Haags Gemeentemuseum (p. 224)
Alexanderkazerne en Frederikkazerne (p. 224)
Politiebureau (p. 224)
Congresgebouw (p. 224)
openbare lagere school Kon. Emmakade 119-120 (p. 224)
H.B.S. Stadhouderslaan 82 (p. 224)
H.B.S. Waldeck Pyrmontkade 115-116 (p. 224)
Gymnasium Haganum (p. 225)
St.-Aloysiuscollege (p. 225)
St.-Bavoschool (p. 225)
Tweede Gymnasium (p. 225)
Vrije School (p. 225)
Industrieschool voor Meisjes (p. 225)
huishoudschool Laan van Meerdervoort 211 (p. 225)
Vakschool voor Schoenmakers (p. 225)
R.K. huishoudschool (p. 225)
Sorghvliet (Catshuis) (p. 230)
Huize Boschzicht (p. 242)
Nirwanaflat (p. 242)
appartementengebouw Willemspark (p. 242)
Grand Bazar Royal (Museum v. Communicatie) (p. 244)
(tweede) kantoor De Nederlanden van 1845 (p. 246)
kantoor De Centrale Onderlinge (p. 247)
kantoor De Eerste Nederlandsche (p. 247)
kantoor Bataafsche Petroleum Maatschappij (Shell) (p. 247)
kantoor Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (p. 247)
kantoorgebouw Cultura (p. 248)
kantoor American Petroleum Company (p. 248)
kantoor K.L.M. (p. 248)
atelier Te Poel & Stoltefus (p. 248)
fabriek firma Spoor & Wijnvoord (p. 248)
's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan (p. 248)
(tweede) Gemeentelijke Gasfabriek (p. 249)
station Hollands Spoor (p. 249)
Spoorviaduct (p. 250)
Stationspostexpeditiegebouw (p. 250)
remise Haagse Tramweg Maatschappij (p. 250)
sluis met gemaal in Afvoerkanaal (p. 251)
buitenplaats Oostduin (p. 252)
buitenplaats Arendsdorp (p. 252)
Madurodam (p. 252)
Isr. begraafplaats (p. 254)
Gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan (p. 254)
R.K. begraafplaats St. Petrus Banden (p. 254)
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maar dat lukte slechts ten dele. Ten zuiden van de gracht werd de Lange Beestenmarkt
rechtgetrokken en kwamen nieuwe zijstraten tot stand. Constantijn Huygens maakte
de plannen voor de rond 1665 in het verlengde van het Noordeinde aangelegde
Zeestraat/Scheveningseweg. Aan de noordoostzijde van Den Haag, waar de
singelgracht via het Smidswater en de Hooigracht een sprong maakte, werd rond
1706 de Nieuwe Uitleg verwezenlijkt met het doortrekken van de Prinsessegracht
tot aan de Houtweg. In de 18de eeuw heeft men ook enkele grachten gedempt, zoals
de Bleijenburg (1718), de Raamgracht (1729) en de Kalvermarkt (1789).
In de Franse Tijd ontving Den Haag officieel de stadsstatus (1811). De stad
onderging belangrijke infrastructurele veranderingen in de 19de eeuw. Aan de
oostzijde van de binnenstad werd in 1830 een begin gemaakt met het doortrekken
van de Prinsessegracht richting Scheveningen (Het Kanaal) en in 1889 opende men
aan de westzijde het Verversingskanaal (nu Afvoerkanaal) om het singelwater in zee
te kunnen lozen. Den Haag kreeg aansluiting op het spoorwegnet door de aanleg van
verbindingen met Amsterdam (1843) en Rotterdam (1847) bij station Hollands Spoor
en met Gouda (1870) bij station Rijnspoor (nu Den Haag CS). Er kwamen verder
verschillende tramverbindingen met de in de tweede helft van de 19de eeuw snel
groeiende badplaats Scheveningen.
De snelle groei van de bevolking in de 19de eeuw kon eerst nog worden
opgevangen door verdere verdichting van de bebouwing binnen de singels (Spui,
Westeinde). Het gebied ten oosten van het Noordeinde kreeg een invulling met
herenhuizen toen men de Parkstraat (1859), Oranjestraat (1869), Amaliastraat en
Paleisstraat (1883) aanlegde. In de tweede helft van de 19de eeuw verdrievoudigde
de bevolking van Den Haag door de industrialisatie en de verdere ontwikkeling van
de stad als bestuurscentrum. Ook de komst van talrijke oudkolonialen uit
Nederlands-Indië speelde een rol. De uitbreiding buiten de singels volgde het oude
patroon met wijken voor de welgestelden op de droge zandgronden bij de duinen en
wijken voor de minder draagkrachtigen op de vochtiger veengronden.
Een eerste uitbreiding werd verwezenlijkt nadat de gemeente in 1855 een terrein
aankocht ten noorden van paleis Noordeinde, waar koning Willem II een
landschapstuin had laten aanleggen. Tussen 1857 en 1861 verrees hier een villawijk
met als middelpunt het ovale Plein 1813. De verdere uitbouw van de wijk Willemspark
volgde tussen 1870 en 1900 bij de oude Frederikskazerne (1770; gesloopt 1969).
Particuliere beleggers en exploitatiemaatschappijen namen eind 19de eeuw het
voortouw bij de ontwikkeling van de volgende nieuwe wijken aan de noordwestzijde
bij de stad (Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt, Duinoord). Aan de zuidzijde van de
stad kwam de eerste uitbreiding tot stand in de zogeheten Zusterpolder. Na de
verlegging van de gemeentegrens met Rijswijk in 1844 van de Hoefkade naar het
riviertje de Laak begon men bij het station Hollands Spoor vanaf 1861 met de aanleg
van de Stationsbuurt. In dit gebied vestigden zich grote bedrijven, zoals de
ijzergieterijen L.I. Enthoven & Co. (1848) en ‘De Prins van Oranje’ (1840) en de
meubelfabriek Gebr. Horrix (1842). Voor de fabrieksarbeiders kwam vanaf 1875 de
grote Schilderswijk tot ontwikkeling. Nadat de genoemde fabrieken eind 19de en
begin 20ste eeuw weggetrokken waren, werden de terreinen ten zuiden van de
Hoefkade en ten oosten van de Haagse Trekvliet (Rivierenbuurt) verder met woningen
volgebouwd.
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Binnen de singels vonden vanaf de tweede helft van de 19de eeuw eveneens
belangrijke wijzigingen plaats. Ter verbetering van de hygiëne werden de grachten
in het havenkwartier gedempt (1860 en 1901-'04) en ook de Prinsegracht (1883 en
circa 1903) en de grachten om het Binnenhof (1862). De eeuwenlange fysieke
scheiding tussen hof- en dorpsgebied werd opgeheven met de doorbraken van de
Gravenstraat (1861) en de Grote
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Halstraat (1860). De beslotenheid van het Buitenhof verdween verder met de bouw
van de winkelgalerij de Passage (1885), de doorbraak van de Hofweg (1913) en de
afbraak van de huizen op de Vijverdam (1923). In de jaren 1913-'25 kwamen in het
stadscentrum ook nog de verkeersdoorbraken Grote Marktstraat-Kalvermarkt en Jan
Hendrikstraat-Torenstraat tot stand. Aansluitend op de laatstgenoemde verwezenlijkte
men in het Zeeheldenkwartier als een diagonale as de Vondelstraat (1927).
Den Haag ontwikkelde zich eind 19de, begin 20ste eeuw verder als bestuurlijk en
administratief centrum met veel hoofdkantoren van bedrijven en overheidsinstellingen.
In de 20ste eeuw zette de snelle groei uit de tweede helft van de 19de eeuw door en
verdrievoudigde de omvang van de bevolking opnieuw. De uitbreidingsplannen van
gemeentearchitect I.A. Lindo (1903) en van Lindo samen met H.P. Berlage (1908)
zijn ten dele uitgevoerd.
Aan de noordwestzijde verrezen op afgescheiden delen van de 17de-eeuwse
buitenplaats Sorghvliet zowel het Vredespaleis (1913) als het villapark Zorgvliet.
Aansluitend ontstond richting Scheveningen het (later zo genoemde) Statenkwartier
met een waaiervormig stratenpatroon. In deze wijk werd ook het nieuwe
Gemeentemuseum (1935) gevestigd. De beoogde doorzetting van het Statenkwartier
tot aan de kust werd gedwarsboomd door de aanleg van de nieuwe Scheveningse
vissershaven. Ten westen van het Afvoerkanaal kwam vanaf 1915 de wijk Duindorp
tot stand, aanvankelijk bedoeld om de woningnood van het oude dorp Scheveningen
te verlichten.
Aan de zuidzijde van de stad werd de gemeentegrens verlegd door grenswijzigingen
met Rijswijk (1900) en Voorburg (1907). Ten zuiden van de in fasen aangelegde
Laakhaven (1898-1920) en het aangrenzende industrieterrein met gemeentelijk
slachthuis (circa 1910) volgde vanaf 1907 de bouw van het Laakkwartier en in de
jaren twintig de Spoorwijk. Het op de Laakhaven aansluitende Laakkanaal (1932)
vormde de verbinding met de Loosduinse vaart. Ten oosten van de Laakhaven legde
men de Binckhorsthaven aan (1935-'48) met een bijbehorend industrieterrein. Kort
na 1900 begon naast de Schilderswijk de aanleg van de Transvaalwijk.
Aan de oostzijde van de stad groeide de eind 19de eeuw nog bescheiden wijk
Bezuidenhout voor de Eerste Wereldoorlog uit tot aan de Laan van Nieuw Oost-Indië
en in het interbellum tot aan de Carel Reinierszkade. Ten noorden van het Malieveld
lagen de Haagse Diergaarde (1863-1968; nu terrein Provinciehuis en Rijkswaterstaat)
en het laat-19de-eeuwse Nassaukwartier. Het gebied van de Benoordenhoutse polder
kon in fasen verder worden bebouwd nadat een groot deel van dit met buitenplaatsen
bezaaide gebied in 1911 was gekocht van de familie Van Bylandt (Oostduin en
Arendsdorp uitgezonderd). Tot 1884 viel het gebied ook grotendeels onder de
gemeente Wassenaar (Clingendael nog steeds).
Aan de zuidwestzijde van Den Haag werd het grondgebied van het dorp Loosduinen
in twee fasen geannexeerd (1902 en 1923). In dit gebied kwamen onder meer het
Regentessekwartier en het Valkenboskwartier tot stand. Het grote Zuiderpark - al
onderdeel van het plan van Berlage uit 1908 - werd in de jaren dertig aangelegd. De
uitbreidingsplannen in de jaren twintig en dertig werden opgesteld onder leiding van
P. Bakker Schut, directeur Volkshuisvesting. Na plannen voor Spoorwijk en Duindorp
volgde in 1927 een groot plan voor het zuidwestelijke deel van Den Haag (Plan
West). Op grond hiervan kwamen delen van de Bomen- en Bloemenbuurt,
Vruchtenbuurt, Bohemen-Meer en Bos en de Vogelwijk tot stand.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers een gedeelte van de
Atlantikwall dwars door enkele Haagse wijken aan (Zorgvliet, Duinoord, Bomenen Bloemenbuurt, Meer en Bosch en Kijkduin). De vanuit het Haagse Bos richting
Engeland gelanceerde V-wapens waren aanleiding voor Engelse bombardementen,
waarvan het bombardement op 3 maart 1945 bij vergissing een deel van het
Bezuidenhout en het Korte Voorhout platlegde. Na de oorlog werden ingrijpende
stedenbouwkundige reconstructies en vernieuwingen gepland (Structuurplan 1948,
door W.M. Dudok, Saneringsnota 1953) om de oorlogsschade en de ingrepen van
de aanleg van de Atlantikwall te herstellen. Langs de in het tracé van de voormalige
tankgracht aangelegde President Kennedylaan en Johan de Wittlaan verrezen grote
kantoren en ook het Congresgebouw (1969). De naoorlogse uitbreiding van de stad
ging verder met omvangrijke wijken aan de zuidwestzijde (Moerwijk (deels),
Morgenstond, Bouwlust, Berestein, Vrederust, Escamp) en de oostzijde (Mariahoeve).
Het verval van verschillende oudere Haagse wijken heeft geleid tot grootschalige
stadsvernieuwingsprojecten (Stationsbuurt, Schilderswijk, Laakkwartier,
Zeeheldenkwartier). De grote terreinen van de gasfabriek, de groenteen fruitveiling
en het industriegebied met slachthuis bij de Laakhaven zijn getransformeerd tot
woongebieden. Bij de voormalige Laakhaven is het grote complex van de Haagse
Hogeschool (1997) verwezenlijkt. In de binnenstad heeft het Plein eind jaren zeventig
een ondergrondse parkeergarage gekregen. Verder zijn er bij de belangrijkste
winkelstraten voetgangersgebieden ingericht (Raadhuispromenade,
Spuistraat/Vlamingstraat en Grote Marktstraat). Ook de omgeving van het Westeinde
is gesaneerd, met als grootschalige invulling het nieuwe Westeinde Ziekenhuis (1978).
De ingrijpendste verandering heeft plaatsgehad in het gebied tussen het Spui en het
door vernieuwing van station Rijnspoor gerealiseerde Centraal Station (1976) met
het winkelcentrum Babylon (1983). Sinds de sanering van de jaren zestig en zeventig
is hier een grootstedelijke bebouwing tot stand gekomen, met om het Spuiplein het
nieuwe stadhuis (1995), de Dr. Anton Philipszaal (1987), het Nationaal Danstheater
(1987) en het Theater aan het Spui (circa 1990) en langs de Turfmarkt richting Den
Haag CS de hoogbouw van diverse nieuwe ministeries. Ten noordoosten van het
station - in het tijdens de oorlog gebombardeerde deel van het Bezuidenhout bevinden zich onder meer het Nationaal Archief (1979), de Koninklijke Bibliotheek
(1982) en het Paleis van Justitie (circa 2000). Voor de ontsluiting van dit moderne
deel van de stad zorgen het prins Bernhardviaduct (1975) en de - later met enkele
kantoren deels overbouwde - Utrechtsebaan (1976).
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Ondanks alle uitbreidingen heeft Den Haag binnen de gemeentegrenzen toch grote
groengebieden weten te behouden, zoals de duinen langs de kust, het Haagse Bos en
het Scheveningse Bos, dat de Haagse bebouwing scheidt van het oude vissersdorp
en de badplaats Scheveningen. Van het centrum van Den Haag zijn de stadsdelen
rond het Binnenhof, de St.-Jacobskerk, het Willemspark en het Malieveld beschermd
stadsgezicht. Ook verschillende andere wijken hebben een beschermde status. De
navolgende beschrijving geldt de oude kern van Den Haag en de vandaaruit
ontwikkelde buitenwijken, de oude kernen van Loosduinen en Scheveningen staan
elders in het boek beschreven.
Het Binnenhof (Binnenhof 1) [1] was vanaf de 13de eeuw bezit van de graaf van
Holland en werd in 1582 het politieke centrum van de Republiek en in 1813 van het
Koninkrijk der Nederlanden. In 1229 kocht graaf Floris IV de zogeheten hof van
Vrouwe Meilendis. Onder zijn opvolgers kwam in de loop van de 13de eeuw een
grafelijk paleis tot stand op een ruim rechthoekig plein, dat werd ommuurd en
omgracht. Een duinmeertje aan de noordzijde werd vergroot tot de huidige Hofvijver.
In de loop van de tijd werd het Binnenhofcomplex herhaaldelijk aangevuld en
gewijzigd ten behoeve van de huisvesting van nieuwe bestuurlijke functies, eerst
voor het graafschap en de provincie Holland en later voor de Republiek, het
Koninkrijk en de moderne parlementaire democratie. De oorspronkelijke ommuring
van het complex is zo goed als verdwenen en van de drie buitenpoorten resteert alleen
de Gevangenpoort (Buitenhof). De contouren van de Spuipoort zijn met behulp van
messing platen aangegeven in de bestrating van de Hofplaats. De omgrachting heeft
men in 1862 gedempt of overkluisd. Het gedeelte naast het Mauritshuis is in 1985
weer uitgegraven. De oude bebouwing van het Binnenhof onderging de eerste
restauratiewerken in 1861 (W.N. Rose) en in 1879-'84 (F.J. Nieuwenhuis). De oude
Hofkapel (circa 1280) werd in 1879 grotendeels afgebroken. Het huidige aanzicht
van het Binnenhof over de Hofvijver is grotendeels rond 1880 ontstaan. Een volgende
ingrijpende restauratie- en nieuwbouwfase vond plaats in 1896-1904, onder leiding
van een commissie bestaande uit de architecten C. Muysken, D.E.C. Knuttel, C.H.
Peters, F.J. Nieuwenhuis en P.J.H. Cuypers. De vernieuwing van de bebouwing aan
de noordzijde van het Binnenhof ging door tot 1913. De meest recente vernieuwing
en wijziging van het Binnenhof is uitgevoerd in 1988-'92 met de toevoeging van een
nieuw vergadercomplex voor de Tweede Kamer en enkele aangrenzende gebouwen.
Het grafelijk paleis (I)
Het oudste gedeelte van het Binnenhof is het voorm. grafelijk paleis (Binnenhof
14). Het onderkelderde tweelaags bouwdeel met de Oude Zaal of Rolzaal (A) is
oorspronkelijk rond 1250 gebouwd voor graaf en Roomskoning Willem II. De lange
westgevel is op de hoeken voorzien van de rechthoekige ‘Haagtoren’ (met
kapelruimte) en een grote ronde traptoren. De overige hoeken hebben op steunberen
uitkragende, slanke ronde traptorens. De huidige laat-romaanse vensters met
middenzuiltjes zijn reconstructies, aangebracht bij de ingrijpende restauratie in
1896-1904. De kelder wordt overdekt door forse bakstenen kruisribgewelven. De
Rolzaal daarboven ontleent zijn naam aan de rol met de te behandelen rechtszaken
ten tijde van het gebruik als pleitkamer door het Hof van Holland (vanaf 1511). De
zaal heeft korbeelstellen op gebeeldhouwde kraagstenen (1511) en een grotendeels
vernieuwde 15de-eeuwse schoorsteen met rijk bewerkte houten kap. De herhaaldelijk
gewijzigde oostelijke aanbouw, waarvan de kap dateert uit circa 1328 (d), is
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bij de restauratie teruggebracht in de toestand van 1688. Deze aanbouw, waar de
Civiele Kamer van het Hof van Holland was gevestigd, herbergt zeven
wandschilderingen op doek door Gerard de Lairesse in de zogeheten Lairessezaal
(B). Het bouwdeel met trappartij aan de westzijde van de Rolzaal dateert vermoedelijk
uit circa 1511.
Ten westen van het Rolzaalgebouw ligt de Nieuwe of Ridderzaal (C). Deze zeer
grote zaal verrees tussen circa 1280 en 1295 in opdracht van graaf Floris V in
vroeg-gotische vormen. De rijzige voorgevel is voorzien van diverse ronde en
spitsboognissen, een roosvenster en twee in doorsnee en opbouw iets verschillende
ronde traptorens. Van 1709 tot het midden van de 19de eeuw vonden in deze zaal
de trekkingen van de Staatsloterij plaats. De Ridderzaal is nu in gebruik voor plechtige
bijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse opening van de Staten Generaal (sinds 1904).
De oorspronkelijke indrukwekkende trekbalkloze houten overkapping (overspanning
18 meter) werd in 1861 gesloopt en vervangen door een ijzeren overkapping op
pijlers naar plannen van W.N. Rose. Rond 1880 kreeg de voorgevel het huidige
ingangsportaal en werden de huidige torenspitsen geplaatst op de flankerende torens;
de tafelmenten onder die spitsen dateren nog uit circa 1288 (d). Tijdens de restauratie
van 1896-1904 werd de zaal ingrijpend gerestaureerd naar plannen van C.H. Peters
en voorzien van de huidige inrichting met galerij en troon (opstelling
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later gewijzigd). De door verwijdering van aanbouwen weer vrijgelegde zijgevels
kregen een weergang met kantelen en ronde torentjes. De zijgevelvensters en de
vensters aan weerszijden van het ingangsportaal heeft men gereconstrueerd op grond
van bouwsporen van 14de-eeuwse herstellingen. De flankerende aanbouwen achter
de voorgevel zijn in historiserende vormen gereconstrueerd. Verder werd bij deze
restauratie de ijzeren kapconstructie vervangen door een kopie van de
laat-13de-eeuwse houten kap met grote gekromde jukken. Onder de zaal bevinden
zich resten van een gebouw uit de tijd van Willem II of Floris IV, te weten de
middelste kelder met bakstenen kruisribgewelven op ronde middenzuilen en verder
enkele aansluitende muren. De voorste kelder is bij de bouw van de grote zaal
aangebracht, de achterste kelder bij de restauratie rond 1900. In de kelders van de
Ridderzaal is een bezoekerscentrum gevestigd en hier staan ook enkele zerken uit
de afgebroken Hofkapel opgesteld.
Het stadhouderlijk kwartier (II)
Aan de westzijde van het Binnenhof staat de in fasen tot stand gekomen bebouwing
van het zogeheten Stadhouderlijk kwartier (Binnenhof 1-3). Voor prins Maurits, die
zich in 1585 als stadhouder op de hoek van Hofvijver en Buitenhof vestigde, verrees
in 1592-'98 de grote Mauritstoren (D) op een mogelijk oudere onderbouw of
fundering. Deze onderkelderde vijflaags hoektoren heeft zware steunberen, een vlak
dak met balustrade en een traptoren met ingesnoerde spits. De aansluitende drielaags
vleugel met steunberen kwam in 1620-'21 tot stand met behoud van de uit 1550
daterende Stadhouderspoort (E). De laat-gotische zandstenen poortboog aan de
buitenzijde is bij de restauratie in 1879 gekopiëerd (origineel in tuin Rijksmuseum
te Amsterdam). In 1677-'78 heeft men deze vleugel met vier traveeën verlengd voor
stadhouder Willem III. De overwelfde open galerij met toscaanse zuilen aan het
Binnenhof is sterk gerestaureerd. Inwendig bevat de westvleugel veel onderdelen in
Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl.
Aan de zijde van de Hofvijver liet Frederik Hendrik in 1632 de onderkelderde
drielaags aanbouw naast de Mauritstoren optrekken en vervolgens in 1639-'41 een
nieuwe vleugel richting Hofkapel, waarschijnlijk op restanten van een ouder
bouwwerk. Deze vleugel (Binnenhof 21-23) werd tijdens het eerste stadhouderloze
tijdperk (1650-'72) overgenomen door de Staten van Holland en in 1652-'57 naar
plannen van Pieter Post en onder leiding van Pieter Arentsz Noorwits ingrijpend
verbouwd (interieur voltooid 1666). Aan de zuidzijde bevindt zich in de stijl van de
aansluitende westvleugel een arcade met galerij (waarschijnlijk circa 1678). De
voorm. vergaderzaal van de Staten van Holland op de verdieping dient sinds 1849
als vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal (F) (gerestaureerd 1956).
Het houten gewelf heeft een rijke beschildering van Andries de Haen en Nicolaas
Wielingh (1664-'65). De door Pieter Roman naar ontwerp van Pieter Post uitgevoerde
monumentale schoorstenen (1655) aan de korte zijden gaan half schuil achter de in
1881 over de volle breedte aangebrachte publieke tribunes. De schoorsteenstukken
symboliseren Oorlog (Jan Lievens) en Vrede (Adriaen Hanneman). Bij de renovatie
van de zaal in 1994-'95 is de opstelling van vergaderbanken uit 1956 behouden. De
voorm. vergaderzaal van de Gecommitteerde Raden (nu koffiekamer) op de begane
grond is een vierkante zaal met een houten cassettenplafond op vier zandstenen
dorische zuilen. De plafondschilderingen zijn van Andries de Haen (1672). Het
trappenhuis in de noordwesthoek van het stadhouderlijk kwartier heeft rijk stucwerk
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van Carlo Luraghi (1752-'53). Aan de zuidzijde van het stadhouderlijk kwartier werd
eind 17de eeuw een haakse vleugel over de Hofsingel toegevoegd (kwartier
Albemarle; vergroot 1730). De laatste resten hiervan verdwenen in 1913 bij de aanleg
van de Hofweg, maar deze vleugel was al doorbroken met de bouw van de vleugel
van stadhouder Willem V (III) in 1777-'93 naar ontwerp van Friedrich Ludwig
Gunckel. De strakke natuurstenen gevel in sobere Lodewijk XVI-vormen heeft net
als de oudere bouwdelen van het stadhouderlijk kwartier een galerij. De balzaal (G)
in deze vleugel werd in 1815 vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
(tot 1992). Die in 1951 gerestaureerde en rond 1995 gerenoveerde zaal in Lodewijk
XVI-stijl is voorzien van een stucplafond van Bernardus van Gorkum, Johan Pieter
Röhl van Gorkum en Johannes Jacobus Beretta. Verder bevat dit bouwdeel een
vertrek met rijke en kleurige Lodewijk XVI-decoraties (Ministerskamer).
Overige gebouwen Binnenhof
Eind 19de en begin 20ste eeuw heeft men aan de noordzijde van het
Binnenhofcomplex ingrijpende vernieuwingen uitgevoerd voor de huisvesting van
overheidsdiensten. Achter de nieuwe gevels werden wel delen van de oudere
bebouwing geïncorporeerd. Met neorenaissance-gevels uitgevoerd is het in 1879-'84
naar plannen van F.J. Nieuwenhuis vernieuwde bouwdeel van het voorm. ministerie
van Waterstaat, Handel en Nijverheid (IV) (Binnenhof 20), nu onderdeel van het
departement van Algemene Zaken. Behalve enkele restanten van de oude Hofkapel
(delen muurwerk, kelder en kap) is in dit bouwdeel de voorm. vergaderzaal van de
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden of Statenzaal (H) opgenomen (1588-18de
eeuw). Deze zaal kreeg in 1697 de huidige inrichting met een door Daniël Marot
ontworpen plafond met geschilderde allegorische voorstellingen van J. Parmentier.
Van zijn hand zijn ook de schoorsteenstukken. De aangrenzende Trêveszaal (J), die
nu dient als vergaderzaal voor de ministerraad, wordt zo genoemd vanwege de
onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand die in een oudere zaal op die plek
zijn gevoerd (trêve = wapenstilstand). Deze in 1697 naar ontwerp van Daniël Marot
in zeer rijke Lodewijk XIV-stijl uitgevoerde zaal diende onder andere als audiëntiezaal
voor de stadhouder. Het plafond heeft een koof met twaalf gebeeldhouwde houten
atlanten en kariatiden (Johannes Blommendael). De ovale middenkoepel is beschilderd
met een allegorie op de Eendracht (van de Republiek) door Theodorus van der Schuer.
De schoorsteenstukken tonen een staatsieportret van koning-stadhouder Willem III
en een allegorie op Vrijheid, Vrede en Overvloed door Theodorus van der Schuer.
Verder herbergt het interieur
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enkele stadhoudersportretten (Jean Henri Brandon). Het stucwerk in de uitbouw aan
de Vijverzijde is van Johannes Sima. Het hele bouwdeel is in 1969-'76 gerestaureerd
onder leiding van J.P.M. Goudeau.
Het bouwdeel van het voorm. departement van Binnenlandse Zaken (V) (Binnenhof
18-19), nu Algemene Zaken, kreeg in 1913 aan de zuidzijde het huidige uiterlijk in
neorenaissancestijl naar plannen van D.E.C. Knuttel. Aan de zijde van de Hofvijver
bevinden zich enkele, sterk gerestaureerde en gewijzigde, oudere bouwdelen, zoals
de zogeheten Kleefse Kamer (K) (circa 1400), het appartement van Margaretha van
Kleef, tweede gemalin van graaf Albrecht van Beieren. Naast dit aan de torenvormige
gevel met kanteelbeëindiging herkenbare bouwdeel staat een bouwdeel met trapgevel
(tweede helft 15de eeuw) en op de hoek staat het waarschijnlijk uit 1479 daterende
achtzijdige torentje (L) waar nu de werkkamer van de ministerpresident is gesitueerd.
Het interieur van het departement is grotendeels gemoderniseerd in 1969-'76 (J.P.M.
Goudeau). Op de dwarsvleugel van het voornoemde departement sluit de
Grenadierspoort of Mauritspoort (M) (1633-'34, gerestaureerd 1877-'80 en 1990)
aan, bestaande uit een tweelaags middenbouw en lagere zijvleugels. Uit dezelfde tijd
is de iets westelijker in de verbindingsvleugel van de nieuwbouw uit 1913 met het
grafelijk paleis opgenomen Binnenpoort (N) (1633-'34; gerestaureerd 1990). Beide
poorten zijn onder leiding van Joris Faes

's-Gravenhage, Gevangenpoort

gebouwd met maniëristische zandstenen poortomlijstingen van Jan Gerritsz van Lier.
Aan de zuidzijde van het Binnenhof staan van oost naar west het voorm. goud- en
zilversmidskeurhuis (VI) (Binnenhof 6; circa 1640), voorzien van een fraai
gebeeldhouwd fries, het voorm. kantoor van het Comptoir-Generaal van de Staten
van Holland (VII) (Binnenhof 4; 1779) en de laat-18de-eeuwse Hofpoort (O). Aan
de zijde van de Hofplaats staan de tot het regeringscomplex behorende panden
Hofplaats 2-2ab (18de-19de eeuw). Op het Binnenhofplein bevinden zich verder een
laat-18de-eeuwse pomp (P) en een naar ontwerp van P.J.H. Cuypers door de firma
Vincent & Co. in neogotische vormen uitgevoerde smeedijzeren fontein (Q) met
rond hardstenen bassin en bekroond door een verguld beeldje van graaf Willem II
(1885; gerestaureerd 1975).
Van de vroegere voorburcht van het Binnenhof, het Buitenhof, resteert alleen nog
de in de kern 14de-eeuwse Gevangenpoort of ‘Voorpoort van den Hove’ (Buitenhof
33) [2], die van 1435 tot 1828 in gebruik is geweest als gevangenis. De kapconstructie
dateert uit circa 1370 (d). De wapensteen van het Hof van Holland boven de
poortdoorgang is een in 1949 aangebrachte kopie van de originele steen uit 1631.
Het op de poort aansluitende gebouwencomplex met binnenterrein omvat onder meer
het in de kern 15de-eeuwse en in 1604 verhoogde voorgebouw (oostzijde) en de uit
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het derde kwart van de 15de eeuw daterende en in de 17de eeuw verbouwde ‘kapel’
met houten spitsbooggewelf (zuidzijde). Verder zijn er het tussen 1517 en 1535
opgetrokken celgebouw (noordzijde) en de 18de-eeuwse conciërgerie (westzijde).
De in deze gevangenis vastgehouden raadspensionaris Johan de Witt en zijn
bezoekende broer Cornelis werden er op 20 augustus 1672 weggehaald en buiten de
poort op brute wijze vermoord. Sinds 1882 is het complex ingericht als een museum
van straf- en folterwerktuigen (gerestaureerd 1981).
Recente toevoegingen
Aan de zuidoostzijde van het Binnenhof bevindt zich de nieuwbouw van de Tweede
Kamer der Staten Generaal (VIII), gebouwd in 1988-'92 naar plannen van P. de
Bruijn. Aan de zijde van de Hofplaats ligt de gebogen vergaderzaal (R) naast een
torenachtig bouwdeel. Aan de zijde van het Plein geeft een moderne entree toegang
tot een hoog atrium ter plaatse van het gesloopte gebouw van de Hoge Raad. Deze
entree wordt geflankeerd door twee voormalige ministeries die na renovatie (circa
1990) als huisvesting voor de kamerleden in gebruik zijn genomen. Aan de noordzijde
staat het gepleisterde blokvormige vierlaags gebouw van het voorm. ministerie van
Koloniën (IX) (Plein 1) [3], opgetrokken in 1859-'61 in eclectische stijl naar ontwerp
van W.N. Rose. Het in 1883 naar achteren vergrote gebouw heeft tot 1959 gediend
als ministerie en is gerestaureerd in 1979-'81. De huidige grijsgroene kleurafwerking
is uit 1998. Opvallend is het gebruik van gietijzer bij consoles en daklijst en
oorspronkelijk ook bij de vensters

's-Gravenhage, Ministerie van Koloniën
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(tot 1873). Inwendig heeft het een ijzeren dakconstructie en een bovenhal met vier
paar dubbele gietijzeren zuilen met voluutkapitelen. Op de hoek van Plein en Lange
Poten staat het tot 1979 als zodanig gebruikte ministerie van Justitie (X) (Plein 2)
[4]. Dit grote onderkelderde drielaags gebouw met twee binnenplaatsen verrees in
1876-'83 naar een neorenaissance-ontwerp van C.H. Peters ter plaatse van het
17de-eeuwse Huygenshuis. Het is voorzien van rijke bouwsculptuur van B.J.W.M.
van Hove en E.A.F. Bourgonjon. Het interieur bevat veel overwelfde ruimten
(parterre), diverse vertrekken in neorenaissance-stijl en een bibliotheek met in smeeden gietijzer uitgevoerde galerijen en een gewelfde glazen kap. Enkele kamers hebben
17de-eeuwse beschilderde houten plafonds, onder meer afkomstig uit het
stadhouderlijk kwartier. Aansluitend staat het eveneens rond 1990 als kantoor van
de Tweede Kamer in gebruik genomen voorm. Hotel Central (XI) (Lange Poten 6;
1912-'13, J. Mutters jr.).
De (Herv.) Grote of St.-Jacobskerk (Rond de Grote Kerk 10) [5] is een grote
driebeukige hallenkerk bestaande uit een vijfzijdig gesloten

's-Gravenhage, (Herv.) Grote of St.-Jacobskerk

koor met kooromgang en forse dakruiter, een lager schip met zijtopgevels, enkele
zijkapellen en een rijzige westtoren. De meest oostelijke travee of dwarsbeuk van
het schip is een overblijfsel van een kruiskerk met eenbeukig koor waaraan eind 14e
eeuw werd gebouwd. Het oor-
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spronkelijke, vermoedelijk pseudo-basilicale, schip uit de eerste helft van de 14de
eeuw werd bij een bouwcampagne in 1434-'55 vervangen door het huidige schip.
Aan de bestaande dwarsbeuk werden toen twee dwarsbeuken toegevoegd, elk ter
breedte van twee traveeën van het oude schip. De resterende ruimte bij de kort tevoren
gebouwde toren werd opgevuld met zijkapellen. Tegen de zuidzijde van het nieuwe
schip verrees waarschijnlijk gelijktijdig de Assendelftkapel. Het huidige koor met
kooromgang en Mariakapel (noordzijde) en H. Kruiskapel (zuidzijde) kwam rond
1492 tot stand. Na een brand door blikseminslag in 1539 werden de kerkkappen
vernieuwd en vermoedelijk heeft men toen ook de achtzijdige opengewerkte dakruiter
opgericht. In de 19de eeuw zijn verschillende herstellingen en restauraties uitgevoerd
(1829-'30, 1854, 1878-'84). Bij een ingrijpende restauratie in 1912-'20, aanvankelijk
onder leiding van P.J.H. Cuypers en later van J.Th.J. Cuypers en A. Mondt, zijn de
zij-ingangen van de kerk vernieuwd en heeft men de Sacramentskapel bij de
kooromgang gesloopt. Tijdens de naar plannen van Ph.J.W.C. Bolt uitgevoerde
restauratie van 1957-'63 hebben de zijtopgevels van het schip weer hun oude vorm
met nissen gekregen. Verder zijn toen het neogotische noordportaal afgebroken en
de zuidelijke ingang gewijzigd. Sinds de meest recente restauratie in 1985-'87, waarbij
met name het interieur is gewijzigd, is de kerk vooral in gebruik voor culturele
doeleinden.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (schip), een houten netgewelf
(hoogkoor) en stenen stergewelven (kooromgang). Bij de restauratie in 1912-'20 is
de uit 1830 daterende gewelfbeschieting van het schip verdwenen achter een nieuwe
houten bekleding met decoratieve beschildering en heeft het hoogkoor het huidige
netgewelf gekregen. Verder zijn toen de zuilen in koor en schip voorzien van nieuwe
kapitelen met bladornamenten. De twee westelijke zuilen in het schip en de
corresponderende wandzuilen heeft men rond 1960 voorzien van 16de-eeuwse
kapitelen afkomstig uit de Oude Kerk te Delft. De kooromgang bevat twee aan Dirk
Crabeth toegeschreven gebrandschilderde ramen uit 1541 en 1547 (met portret keizer
Karel V). Deze glazen zijn in 1914 gerestaureerd door J. Schouten, die samen met
H. Veldhuis ook drie nieuwe koorramen vervaardigde (1917-'18). Aan de zuidzijde
van het schip is een raam gewijd aan de Haagse kerkhervormer Jan de Bakker (1930,
M. Nauta).
Tot de kerkinventaris behoren een rijk gesneden preekstoel met overhuiving (1550),
34 midden-16de-eeuwse wandpanelen beschilderd met de wapens van de verzamelde
ridders bij het in 1456 in Den Haag gehouden kapittel van het Gulden Vlies, en een
magistraatsbank (1647; uitgebreid 1884). De kerk bevat een in barokstijl uitgevoerde
orgel van de Zwitserse firma Metzler & Söhne (1971) en een klein Italiaans koororgel
(circa 1709). Prominent in het koor staat het in marmer en hout uitgevoerde monument
voor de bij de zeeslag bij Lowestoft gesneuvelde admiraal Jacob baron van Wassenaer
Obdam († 1665). Bartholomeus Eggers en Cornelis Moninckx ontwierpen dit
monument met een staand beeld van de overledene onder een overhuiving (1667,
gerestaureerd 1985-'87). In marmer en terracotta uitgevoerd door Nicolaas Seuntjes
is het barokke monument voor Philips van Hessen-Philipsthal († 1721), ontworpen
door Daniël Marot in de vorm van een tombe met treurende staande figuur. Verder
bevat de kerk enkele oude zerken, waaronder die in maniëristische vormen met
reliëfbeeld van Gerard van Randenrode van der Aa (1600), en enkele epitafen,
waaronder die voor Theodorus Graswinckel (1670, Rombout Verhulst).
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De met stenen kruisgewelven gedekte midden-15de-eeuwse kapel van Assendelft
- sinds 1751 in gebruik als kerkenraadskamer - bevat een graftombe met liggende
beelden voor Gerrit van Assendelft († 1486) en zijn vrouw Beatrix van Dalem (†
1492). Deze in vroege renaissance-vormen uitgevoerde tombe is mogelijk ontworpen
door J(e)an Mone en waarschijnlijk opgericht kort na de brand van 1539. Verder
staat hier een door Christian Müller gebouwd kabinetorgel (circa 1760). De kapel
wordt geflankeerd door de kosterswoning (Rond de Grote Kerk 12; 1911) en de
voorm. consistorieruimte (1912-'20, inwendig gewijzigd 1985-'87), nu vergaderruimte,
foyer en theeschenkerij.
De opmerkelijke zeszijdige toren met drie geledingen verrees in 1420-'24. De
oorspronkelijke bekroning werd vervangen na de blikseminslag van 1539. Een in
1861 aangebrachte gietijzeren spits heeft men in 1951-'56 verwijderd voor de huidige,
deels opengewerkte, spits met uivormige bekroning naar plannen van H.H. van
Zeggeren. De toren is na 1940 in etappes gerestaureerd, waarbij betonnen ringbalken
zijn aangebracht en de midden-19de-eeuwse beklamping is vervangen door nieuw
metselwerk. In de toren hangt een carillon met onder meer drie 16de-eeuwse klokken
(Jasper en Jan Moer, Henrick van Trier) en vijftien door Melchior de Haze gegoten
klokken (1686-'87). In 1956 is het carillon tot de huidige omvang van 51 klokken
uitgebreid door de firma Eijsbouts. Het speelwerk is 17de-eeuws.
De (Herv.) Kloosterkerk (Lange Voorhout 2) [6], oorspronkelijk behorend bij
een dominicanenklooster, is een tweebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en
een dakruiter. De hoofdbeuk en het koor stammen uit circa 1420. De zuidbeuk met
drie even hoge aaneengesloten dwarskapellen werd rond 1540 toegevoegd, evenals
de lagere Apostelkapel in de hoek tussen zijbeuk en koor. Het koor diende van 1589
tot 1665 als geschutsgieterij van de Staten van Holland. Aan de zuidbeuk zit een
wijzerplaat uit 1776. De kerk is gerestaureerd in 1952-'57 onder leiding van Ph.J.W.C.
Bolt, waarbij ook twee nieuwe klokken zijn aangebracht in de 18de-eeuwse dakruiter.
Het door houten gewelven gedekte interieur bevat een waarschijnlijk uit België
afkomstige preekstoel (begin 18de eeuw), diverse

's-Gravenhage, (Herv.) Kloosterkerk
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's-Gravenhage, (Herv.) Nieuwe kerk, plattegrond

oude grafzerken (17de-18de eeuw), een gedenksteen voor de 17de-eeuwse dichter
Jacob Cats en een door de Deense firma Marcussen & Zn. gebouwd orgel (1966).
Van het in 1404 gestichte en in 1583 gesloopte klooster resteert aan de noordzijde
van het koor een in 1994 weer vrijgelegd stuk muur van de vroegere refter met
spitsboog- en rondboogvensters en een geprofileerde tufstenen ingang. Aan het
Voorhout staat de kosterij (Lange Voorhout 4) met een 18de-eeuwse lijstgevel
(gewijzigd en links uitgebreid 1832). Het rechtergedeelte bevat een overbouwde
natuurstenen poort (circa 1790).
De voorm. (Herv.) Nieuwe Kerk (Spui 175) [7] is een compact gebouw met
driezijdig gesloten korte zijden en twee driezijdig gesloten apsiden bij de lange zijden.
Deze fraaie classicistische kerk met opengewerkte daktoren, zandstenen hoekpilasters
en grote vazen met draperieën op de hoeken kwam in 1649-'56 tot stand naar plannen
van Pieter Arentsz Noorwits en Bartholomeus van Bassen. Het ingangsportaal aan
de oostzijde is voorzien van wapens en het jaartal 1658. In de daktoren hangen twee
door Coenraet Anthonisz gegoten klokken (1656). De kerk is hersteld in 1881-'85
en 1950-'53 (daktoren). Bij een ingrijpende restauratie in 1970-'77, onder leiding van
Ph.J.W.C. Bolt en E.A. Canneman, heeft men de kerk ten behoeve van het gebruik
voor algemene culturele doeleinden onderkelderd met een nieuwe foyer. De
aanbouwen in het midden van de lange zijden, oorspronkelijk dienend als consistorie
en hofloge,
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zijn in de loop van de tijd naar buiten uitgebouwd en weer herbouwd in de oude vorm
met hergebruik van frontons en klauwstukken.
Het interieur wordt gedekt door een ziende kap. Een in 1883 aangebrachte houten
beschieting is verwijderd bij de restauratie. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren
de preekstoel, het doophek en de herenbanken en de hoekvormige Stadhoudersbank,
alles vervaardigd door Engel Westerwout. Het orgel heeft een door Jan Duyschot
vervaardigde orgelkast (1703) met vleugelbeschildering door Theodorus van der
Schuer en snijwerk van Johannes Sonnemans. Het instrument is vernieuwd door
C.G.F. Witte (1867, gerestaureerd en uitgebreid 1977). In de ondergrondse foyer
staan twaalf bewerkte grafzerken opgesteld.
Het ommuurde voorm. kerkhof heeft aan de zijde van het Spui een hekwerk met
stenen pijlers voorzien van natuurstenen vazen (circa 1650) en bevat alleen nog het
symbolische grafmonument (1956) voor de filosoof Baruch Spinoza († 1677).
De (Oud Kath.) H.H. Jacobus en Augustinuskerk (Juffrouw Idastraat 7a) [8]
werd in 1720-'22 gebouwd als schuilkerk. Het als sobere herenhuisgevel opgebouwde
front heeft een omlijste ingang met een portret van Augustinus. Het vermoedelijk
door Daniël Marot ontworpen interieur is uitgevoerd onder leiding van Nicolaas

's-Gravenhage, (Oud Kath.) H.H. Jacobusen Augustinuskerk, interieur (1977)
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's-Gravenhage, Portugees-Isr. synagoge

Kruysselbergen en heeft rijk stucwerk in Lodewijk XIV-vormen bij het koofplafond
en de wanden met corinthische pilasters. Tot de oorspronkelijke inventaris, grotendeels
vervaardigd door Jan Baptist Xavery, behoren een communiebank, een preekstoel
(1729) en een wit marmeren doopvont. Verder bevat de kerk een rijk gesneden
hoogaltaar met een altaarstuk van Matheus Terwesten (1733) en een door Rudolf
Garrels gebouwd orgel (1726; gerestaureerd 1994-'95). De bijbehorende voorm.
pastorie (Juffrouw Idastraat 13), met 17de-eeuwse kern en zolderkerk, is grotendeels
vernieuwd in 1949-'50.
De Portugees-Isr. synagoge (achter Prinsessegracht 24-26) [9] werd gebouwd in
1725-'26 onder leiding van Felix du Sart naar plannen van Daniël Marot. Het
voorterrein aan de Jan Evertstraat heeft een smeedijzeren toegangshek in Lodewijk
XIV-stijl, geschonken door Ymanuel Israel Suasso. De in Lodewijk XIV-vormen
uitgevoerde voorgevel toont in de gebogen bekroning het inwijdingsjaar 1726 (5486)
en boven de ingang een Hebreeuwse tekst (psalm 84:2). De synagoge werd hersteld
in 1841-'42 en verder gerestaureerd in 1974-'76 voor de Liberaal-Isr. gemeente. Het
interieur is voorzien van vrouwengalerijen met balustraden in late Lodewijk XIV-stijl.
Het middendeel van de Ark (1715) komt uit een verdwenen synagoge aan het Lange
Voorhout. Tot de oude inventaris behoren verder de biema en de banken.

's-Gravenhage, Evang. Luth. kerk (1992)

Het dienstgebouw (Prinsessegracht 24-26) heeft een eenvoudige lijstgevel in
vroeg-18de-eeuwse vormen (herbouwd circa 1975).
De Evang. Luth. kerk (Lutherse Burgwal 9) [10] is een zaalkerk uit 1759-'61
naar plannen van Coenraad Hoeneker met een dorisch-classicistische façade naar
ontwerp van Pieter de Swart. De kerk heeft een hangkapspant met twee hangers naar
plannen van Coenraad van Valkenburg en Sibout Bollard. Het interieur met
rococo-koofplafond en ionische pilasters bevat een door J.H.H. Bätz gebouwd orgel
(1762) met sculptuur van Everhardt Francke.
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De Waalse kerk (Noordeinde 23a-25) [11] is een sobere zaalkerk met achtzijdig
houten koepeltorenje en drie ingangsportalen, gebouwd in 1807-'08 met een donatie
van koning Lodewijk Napoleon naar ontwerp van J. van Duijfhuijs en met advies
van Johannes van Westenhout. Het in 1851 verbouwde interieur met koofplafond
bevat een preekstoel uit de bouwtijd, twee overhuifde herenbanken in Lodewijk
XVI-stijl en een door A. Cavaillé-Coll gebouwd orgel (1885).
De R.K. St.-Theresia van Avilakerk (Westeinde 12a) [12] is een driebeukige
hallenkerk voorzien van een wit gepleisterde voorgevel met houten geveltoren. Deze
neoclassicistische jezuïetenkerk kwam in 1839-'41 tot stand naar ontwerp van T.F.
Suys en is uitwendig gerestaureerd in 1981. Het in 1989-'92 gerestaureerde interieur
wordt bij de middenbeuk gedekt door gestucadoorde houten kruisgewelven. Tot de
door Belgische ateliers geleverde neobarokke inventaris behoren onder meer een
hoogaltaar (1841) met beelden van Ch. Geerts (1843) en een altaarstuk van L.J.
Mathieu (1844), verder een door Geerts rijk gesneden preekstoel (1848), twee
zijaltaren (1870-'71), biechtstoelen (circa 1875), een communiebank van atelier Van
Mierlo (1898) en een door de Mechelse orgelbouwer F.B. Loret gebouwde orgel
(1851). De gebrandschilderde ramen zijn van atelier Van Straten (circa 1916).
De kerk verving een in 1839 afgebroken kapel op het terrein van de voorm. Spaanse
legatie (Westeinde 12-14), die in 1677 het 15de-eeuwse huis van de familie Van
Assendelft in gebruik nam. Het in 1754-'57 - mogelijk naar plannen van Pieter de
Swart - verbouwde en vergrote huis heeft een laat-middeleeuwse kelder en rijke
interieurdecoraties in Lodewijk XV- en neo-Lodewijk XV-stijl. Uit circa 1755 dateert
ook de naastgelegen, concaaf gebogen, inrijpoort bekroond met het Spaanse wapen.
De voorm. Hoogduitse synagoge (Wagenstraat 103) [13], gelegen op een
binnenterrein achter de Wagenstraat, verrees in 1843-'44 naar een neoclassicistisch
ontwerp van A. Roodenburg. Na een brand in 1944 en de herinwijding in 1947 is
het gebouw als synagoge in gebruik geweest tot 1974. Bij de verbouwing tot moskee
(circa 1979) zijn twee ijzeren minaretten toegevoegd.
De voorm. Willemskerk (Nassaulaan 12) [80] kwam in opdracht van koning
Willem II in 1845-'46 tot stand als koninklijke manege naar een ontwerp in
vroeg-neogotische stijl van G. Brouwer of J.G.W. Merkes van Gendt.
Koning Willem III schonk het gebouw in 1853 aan de Herv. gemeente en bij de
verbouwing tot kerk in 1854-'56 (E. Saraber) kreeg de toren een klokkenverdieping.
Alleen het front en delen van de zijgevels zijn behouden bij de in 1971-'74 uitgevoerde
ingrijpende verbouwing en uitbreiding tot kantoor (‘Willemshof’) van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten.
De Duits Evang. kerk (Bleijenburg 5) [14] is een eenbeukige neogoti-
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sche kerk met een hoge trapgevel voorzien van gietijzeren venstertraceringen en een
achtzijdig torentje met spits. De in 1860-'61 naar ontwerp van H. Wentzel uit Berlijn
gebouwde kerk heeft gestukadoorde houten ribgewelven en bevat een neogotische
inventaris en een door P. Flaes gebouwd orgel (1870).
De Apost. kerk (1e De Riemerstraat 1) [81] is een zaalkerk met vijfzijdig gesloten
koorpartij en een achtzijdig houten geveltorentje met kleine spits. Deze in 1868 naar
een eclectisch ontwerp van C.W. van Capellen gebouwde kerk heeft een voorgevel
met gepleisterde hoeklisenen en boogfriezen en gepleisterde omlijstingen bij de
rondboogvensters met gietijzeren traceringen. Het interieur wordt gedekt door gestucte
houten ribgewelven.
De R.K. kerk St.-Jacobus de Meerdere (Parkstraat 65a) [15], ook wel
Parkstraatkerk genoemd, is een grote driebeukige basilicale kruiskerk voorzien van
een driezijdig gesloten koor met omgang. De hoge toren van drie geledingen met
steunberen, spitsboogfriezen en hoekpinakels wordt bekroond door een achtzijdige
lantaarn met slanke spits. Deze in 1875-'78 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers
gebouwde neogotische kerk is gerestaureerd in 1973-'78, 1993 (toren) en rond 2003.
Het rijke interieur wordt gedekt door kruisribgewelven en is voorzien van een
polychromie, muurschilderingen en tegelvloeren naar plannen van Cuypers. De
gebrandschilderde ramen zijn onder meer van atelier Nicolas. De neogotische
inventaris uit de bouwtijd is grotendeels vervaardigd door atelier
Cuypers-Stoltzenberg. Door W.B. van Liefland ontworpen is de koortribune (nu
westzijde schip). Verder bevat de kerk onder meer kruiswegstaties door A. Klaesener
(1887), een triomfbalk met kruisigingsgroep, een uit de Amsterdamse Vondelkerk
afkomstig hardstenen doopvont met koperen deksel en een uit de Spaarnekerk te
Haarlem overgebracht Ademaorgel (circa 1890; gerestaureerd en uitgebreid 1976).
Achter de kerk staat de bijbehorende pastorie (Willemstraat 60; 1878).
De (Herv.) Vredeskapel (Malakkastraat 3) [82] is een zaalkerk met kosterswoning,
opgetrokken in 1879-'80 naar plannen van H.F.G.N. Camp in een eclectische stijl
met overwegend neoclassicistische kenmerken. Het oorspronkelijk Malakkakapel
genoemde gebouw is na het herstel van de oorlogsschade onder leiding van Ph.J.W.C.
Bolt in 1957 heropend onder de huidige naam.
De Doopsgez. kerk (Paleisstraat 8) [16] is een eenbeukige kerk voorzien van een
voorgevel met polygonale hoeklisenen met pinakels. Deze neoromaanse kerk met
neogotische elementen verrees in 1885-'86 naar ontwerp van K. Stoffels. In 1964
heeft men het interieur en delen van het exterieur gewijzigd naar plannen van Sj.
Schamhart.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Elandstraat 194) [83], ook
wel ‘Elandkerk’ genoemd, is een grote driebeukige basilicale kruiskerk voorzien van
een klaverbladvormige oostpartij met omgang en luchtbogen. De kerk heeft verder
een vieringtoren met naaldspits en een front met twee torens van vier geledingen met
traptorens en achtzijdige naaldspitsen voorzien van frontalen. Deze in 1891-'92 naar
ontwerp van N. Molenaar gebouwde neogotische kerk is gerestaureerd tussen 1985
en 1995. Het met galerijen uitgevoerde interieur bezit een naar ontwerp van F.S.
Stoltefus uitgevoerde polychromie (1907-'12) en door atelier Nicolas vervaardigde
gebrandschilderde ramen (1892-1902). De rijke inventaris uit de bouwtijd is
grotendeels geleverd door het naast de kerk gevestigde atelier Te Poel en Stoltefus.
Verder zijn er onder meer zes biechtstoelen van atelier Ramakers (1901-'03), een
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Franssen-orgel (1906) en een door J.E. Brom vervaardigd doopvont met bronzen
deksel (1934). De neogotische sacristie (oostzijde koor) bevat inwendig een rijke
betimmering. De neoclassicistische pastorie (Da Costastraat 44; 1877-'78) is
ontworpen door T.J. Wouters.
Katholieke kerken (20ste eeuw). Verspreid in de buitenwijken staan diverse
katholieke kerken. In 1901-'03 naar ontwerp van A.A.J. Margry en J.M. Snickers
gebouwd is de neogotische St.-Agneskerk (Beeklaan 188), een grote basilicale
kruiskerk met luchtbogen, vijfzijdig gesloten koorapsis (ombouwd) en een terzijde
geplaatste achtzijdige toren met spits en frontalen. Deze in 1983-'84 na een brand
gerestaureerde kerk heeft in het schip accoladevormige houten gewelven met
trekbalken en korbelen, naar voorbeeld van de Engelse late gotiek. De
gebrandschilderde ramen zijn van L. Asperslagh (1928-'32). Eveneens neogotisch
is de St.-Marthakerk (Hoefkade 623), een driebeukige (pseudo-basilicale) hallenkerk
met zijtopgevels en een driezijdig gesloten koor met zijkapellen. De bouw begon in
1908-'09 naar ontwerp van N. Molenaar sr. en werd, na ontwerpwijziging door N.
Molenaar jr., in 1924 voltooid met de bouw van de voorgevel met terzijde geplaatste
zadeldaktoren. Het met rijk gepolychromeerde houten tongewelven gedekte interieur
bevat een neogotische inventaris.
Ontworpen in traditionalistische stijl door A.J. Kropholler is de St.-Paschalis
Baylonkerk (Wassenaarseweg 53; 1919-'21) [84] voorzien van een ongelede toren
met vierkante spits. Vanwege de diagonale plaatsing op de hoek met de Neuhuyskade
loopt het schip taps toe en eindigen de zijbeuken ongeveer halverwege het schip. Het
gebeeldhouwde reliëf boven het ingangsportaal is van L. Zijl. De kerk bevat een door
atelier Brom vervaardige inventaris en enkele door Dom P. Bellot ontworpen
hardstenen

's-Gravenhage, R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen
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altaren. In neoromaanse vormen ontworpen door J. Stuyt is de R.K. H. Familiekerk
(Kamperfoelieplein 29; 1921-'22). Deze grote basilicale kruiskerk heeft een ronde
koorapsis en een dubbeltorenfront met torens van drie geledingen met vierzijdige
spits. Opvallend zijn de voorstelling van de H. Familie in de puntgevel en de geblokte
banden en het zigzagfries onder de dakranden.
Tot het werk van de al eerder genoemde N. Molenaar jr. horen nog diverse andere
Haagse kerken, zoals de driebeukige kerk van het Allerheiligst Sacrament (Sportlaan
127; 1925-'26) met lage zijtopgevels en een terzijde geplaatste ongelede toren met
ingesnoerde spits. Iets jonger is de traditionalistische kerk St.-Theresia van het Kind
Jezus (Apeldoornselaan 242; 1930-'31), voorzien van een gedrongen ‘westbouw’
met zadeldaken. Na de oorlog ontwierp hij in wederopbouwstijl de kleine Onbevlekt
Hart van Mariakerk (Bloklandenplein 15; 1946-'47), de forse basilicale O.L. Vrouwe
van Fatimakerk (Escamplaan 280; 1953-'55), met ronde doopkapel, en de driebeukige
H.H. Martelaren van Gorcumkerk (Stadhoudersplantsoen 26-28; 1954-'55) met
terzijde geplaatste toren.
Elders in de stad kwamen na de oorlog ook nieuwe katholieke kerken tot stand.
Door J.A. van der Laan ontworpen zijn de O.L.-Vrouwe van het Allerheiligst
Sacramentskerk (Suiderasstraat 44; 1951-'53) en de vierkante

's-Gravenhage, R.K. H. Pastoor van Arskerk, interieur

O.L.-Vrouwe van Goede Raadkerk (Bezuidenhoutseweg 157; 1953-'55) [85] met
vrijstaande hoge toren. In wederopbouwvormen uitgevoerd is de St.-Pauluskerk
(Mgr. Nolenslaan 10-12; 1954-'55, F.A.W. van der Togt). Deze zaalkerk met
uitgebouwde doopkapel heeft opvallende glas-in-beton-vensters en een terzijde
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geplaatste toren met opengewerkte bovenbouw. Opmerkelijk is de ovale hoofdvorm
van de moderne H.H. Antonius- en Lodewijkkerk (Leyweg 930; 1956-'57), ontworpen
door W.C. Wouters met medewerking van F.P.J. Peutz en voorzien van
terracottadecoraties (J. van Rhijn), glasin-loodvensters (E. Laudy) en een vrijstaande
betonnen klokkentoren. Een voorbeeld van het structuralisme is de door A. van Eyck
ontworpen H. Pastoor van Arskerk (Aaltje Noorderwierstraat 6; 1968-'69).
Overige kerken (20ste eeuw). In neoromaanse stijl uitgevoerd is de door J.C.
Wentinck ontworpen (Chr. Geref.) Noorderkerk (Schuytstraat 9-11; 1906) [86] met
ongelijk dubbeltorenfront. Opmerkelijk is het gebouw van de First Church of Christ,
Scientist (Andries Bickerweg 1a-b; 1925-'27) [87], ontworpen in functionalistische
vormen door H.P. Berlage met medewerking van P. Zwart (interieur). De
waaiervormige kerkzaal met betonnen kolommen en glazen bouwstenen komt in de
punt uit bij een toren. Aangebouwd zijn een kosterswoning (links), een zondagsschool
(rechts) en een bestuurskamer en toegangspoort. Opvallend is ook de door G. van
Hoogevest in krachtige expressionistische stijl ontworpen voorm. (Herv.) Julianakerk
(Schalkburgerstraat 217; 1924-'26) [88] met vierkante centraalbouw en een terzijde
geplaatste toren met spits tentdak. Andere hervormde kerken uit het interbellum zijn
de zakelijk-expressionistische Julianakerk (Vlielandstraat 1, Duindorp; 1927, F. of
T. Kuijpers), de Bethlehemkerk (Laan van Meerdervoort 627; 1929-'31, J.C. Meischke
en P. Schmidt) en de in traditionalistische vormen uitgevoerde Duinzichtkerk (Van
Hogenhoucklaan 89-91; 1934-'35), alle met een terzijde geplaatste, ongelede
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toren. Aardige naoorlogse kerken zijn de (Herv.) Paaskerk (Harmelenstraat 108;
1951, G. Westerhout), de Anglicaanse Church of St. John and St. Philip (Ary van
der Spuyweg 1; 1952) [89], de (Herv.) Adventkerk (Hengelolaan 225; 1955, K.L.
Sijmons), de Mormonenkerk (IJsselsteinstraat 11; 1957, M.C.A. Meischke) en de
American Protestant Church (Esther de Boer-Van Rijklaan 20; 1958, P.
Calame-Rosset).
Het voorm. Oudemannenhuis (Oude Molstraat 23-27) [17] werd in 1772 gesticht
ter plaatse van het oude Sacramentsgasthuis en heeft twee eeuwen als zodanig
gefunctioneerd. Een gedenksteen memoreert het stichtingslegaat van Jacob Frederik
van Beieren van Schagen. De regentenkamer is uitgevoerd in Lodewijk XV-vormen
en bevat geschilderde behangsels.
Het voorm. R.K. St.-Willibrordusgesticht (Oude Molstraat 35) [18] was van
1842 tot 1988 in gebruik bij de Zusters van de Liefde van Tilburg. Het middendeel
met eenvoudige 18de-eeuwse lijstgevel wordt geflankeerd door een
midden-19de-eeuws bouwdeel (links) en een door J. Duynstee ontworpen

's-Gravenhage, (Herv.) Julianakerk

kapelgevel in traditionalistische vormen uit 1928 (rechts). Het neogotische interieur
van de kapel wordt gedekt door kruisribgewelven met smeedijzeren ribben en heeft
muurschilderingen van L. Asperslagh (1928). Bij het gesticht hoorden verder de
voorm. St.-Willibrordusschool voor meisjes (Oude Molstraat 37; 1898), uitgevoerd
in neorenaissance-vormen, en aan de overzijde van de straat de voorm. kweekschool
voor onderwijzeressen (Oude Molstraat 34; 1916).
Het voorm. Diaconieweeshuis (Hooftskade 1) [90], een U-vormig gebouw met
ver vooruitstekende middenpartij en zijrisalieten, kwam in 1867 tot stand naar een
sober neoclassicistisch ontwerp van E. Saraber. Het in 1925-'26 verbouwde weeshuis
behield die functie tot 1942 en is in 1991-'92 verbouwd tot appartementen.
Het voorm. St.-Nicolaasgasthuis (Amsterdamse Veerkade 15) [19] werd in 1904
gebouwd naar een rijk neorenaissance-ontwerp van H. Wesstra. Van de gesloopte
voorganger aan de Halstraat is de toegangspoort (circa 1630) overgebracht. Het
gebouw is sinds 1978 opgedeeld in wooneenheden.
Het voorm. Burgerweeshuis (Jozef Israëlsplein 36) [91] is een carrévormig gebouw
met binnenplaats en hoekrisalieten, gebouwd in 1923 naar een ontwerp in ‘Um
1800’-vormen.
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Ziekenhuizen. In het 18de-eeuwse pand Juffrouw Idastraat 2-4 was van 1771 tot
midden 19de eeuw het Collegium Chirurgicum gevestigd. Het bouwdeel met
rondboogvensters aan de rechterzijde bevatte het Theatrum Anatomicum [20], het
linker deel huisvestte een vergaderzaal en een bibliotheek. Door mevr. S.K. de
Bronovo gesticht is het voorm. diaconessenhuis Bronovo (Laan van Meerdervoort
84) [92], gebouwd in 1878-'79 naar een ontwerp in neoclassicistische vormen van
P.F.W. Mouton. Het gebouw is tot 1932 als ziekenhuis in gebruik geweest. De in
1926-'28 naar plannen van J.W.E. Buys gebouwde Rudolf Steinerkliniek (Nieuwe
Parklaan 58) [93] is nu in gebruik als verpleeghuis. Dit op een glooiend terrein
gelegen langwerpige gebouw vertoont de voor de antroposofische architectuur
kenmerkende onregelmatige plattegrond met afgesneden hoeken en veelvormige
dakvlakken. Het uit 1929 daterende rusthuis Eykenburg (Kruisbessenstraat 12) is
een laat voorbeeld van Nieuw Historiserende stijl. Aan de achterzijde ligt een modern
appartementencomplex.
Het oude stadhuis (Dagelijkse Groenmarkt 1) [21] is ontstaan op de hoek van
Groenmarkt en Kerkplein ter plaatse van het 14de-eeuwse huis van de familie Van
Brederode, dat sinds circa 1450 diende als raadhuis. Nadat dit pand in 1560 met
uitzondering van de kelders was gesloopt, kwam in 1564-'65 het huidige stadhuis
tot stand in vroege maniëristische stijl, rijk voorzien van beeldhouwwerk en met
gevelbeelden voorstellende Gerechtigheid, Geloof, Liefde, Hoop en Kracht. Opvallend
is de op consoles uitkragende balustrade en zandstenen geveltop met arcade aan de
zijde van de Groenmarkt. De achtzijdige traptoren aan het Kerkplein kreeg in 1608
een houten bovenbouw (huidige vorm circa 1972). Langs het Kerkplein verrees in
1733-'39 een grote nieuwe stadhuisvleugel met beeldhouwwerk van Jean Baptist
Xavéry. Het oudste stadhuisgedeelte is in 1883-'85 gerestaureerd.

's-Gravenhage, Oude stadhuis
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Na de afbraak van de 19de-eeuwse uitbreidingen (circa 1880) volgde in 1968-'75
een algehele restauratie en uitbreiding (achterzijde) onder leiding van
gemeentearchitect J.C. Herpel. De toen nieuw opgetrokken gevels aan de oostzijde
heeft men aangepast aan de aangrenzende bouwdelen.
Het interieur van het 16de-eeuwse stadhuisgedeelte bevat gelijkvloers de
Schepenzaal met rijk gesneden schepengestoelte (1671), vervaardigd door Lucas
Lanaken, Frederick van Tongeren en Jacob Roman en voorzien van drie allegorische
schilderstukken door W. Doedijns. Verder bevinden zich in deze zaal en de achteren bovenliggende ruimten diverse gebeeldhouwde consoles (circa 1565), een
wandtapijt met jachtscène (tweede helft 16de eeuw), portretten van graven van
Holland en Zeeland (circa 1600), enkele vroeg-17de-eeuwse schouwen en een
plafondschildering van Theodorus van der Schuer (1682). De 18de-eeuwse vleugel
is ingericht in rijke Lodewijk XIV-stijl, zoals de monumentale lange gang met
lichtkoepel en stucwerk van Carlo Laghi en Carlo Castoldi, de Burgemeesterskamer
met allegorische plafondschildering van Matheus Terwesten (1736) en de
Schepenkamer (na 1884 trouwzaal) met een schoorsteenstuk met Justitia-voorstelling
door Adriaen Hanneman (1644) en grisailles van Jacob de Wit (1738). In het
zogeheten Scheepen-Vertreck toont een plafondschildering van Aart Schouman
diverse in- en uitheemse vogels.
Een aan de oostzijde opgetrokken moderne raadzaal (1972) is vervangen door een
postmodern winkelcentrum (1998; J. Outram) na de bouw van het nieuwe stadhuis
annex bibliotheek, kantoren en winkels naar ontwerp van de Amerikaanse architect
R. Meier (Spui 78) [22]. Dit in 1995 voltooide, blinkend witte gebouw bevat een
indrukwekkend groot en hoog atrium. Het oude stadhuis heeft nu vooral een
representatieve functie.
De voorm. St.-Jorisdoelen van de Voetboogschutters (Tournooiveld 5) [23] heeft
een laat-15de-eeuwse kern, die in de 16de eeuw werd verbouwd en verhoogd. Rond
1600 toegevoegd is de achtzijdige toren (gereconstrueerd 1961). De huidige voorgevel
is opgetrokken in 1774 naar plannen van Cornelis Jacob van der Graaf.
De voorm. St.-Sebastiaansdoelen (Korte Vijverberg 7) [24] werd in 1636-'38
onder leiding van Bartholomeus van Bassen gebouwd naar plannen van Arent van
's-Gravesande. Dit classicistische gebouw heeft een met natuursteen bekleed souterrain
en een middenrisaliet met ionische kolossale pilasters (volgens Vignola). Het
bekronend fronton toont schuttersattributen en drie wapenschilden, waaronder het
stadswapen. Na de ontbinding van de schutterij in 1795 heeft het gebouw diverse
bestemmingen gehad - waaronder arrondissementsrechtbank

's-Gravenhage, St.-Sebastiaansdoelen en Mauritshuis (1992)
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(1846-'83) en gemeentemuseum (1884-1934) - en heeft het ingrijpende verbouwingen
ondergaan. Sinds de restauratie van 1982-'86 (J. Kruger) is het als Haags Historisch
Museum in gebruik. Van de laat-16de-eeuwse voorganger van het huidige gebouw
resteren enkele kruisgewelven in de kelder.
Het voorm. Groot Boterhuis (Prinsegracht 1-3) [25] is een breed laatmaniëristisch
gebouw met festoenen, cartouches en gevelstenen (stadswapens). Het linkergedeelte
aan de Prinsegracht werd in 1650 als waag gebouwd naar
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plannen van Bartholomeus van Bassen. Door uitbreiding ontstond in 1681 de huidige
omvang en het huidige uiterlijk naar plannen van Jacob Roman. Aan de zijde van de
Markt bevindt zich een grote overwelfde zaal van de boterwaag, die sinds de
restauratie in 1981 een horecafunctie heeft. Een onderdoorgang tussen beide delen
geeft toegang tot de achterliggende (gerestaureerde) bebouwing aan de Boterstraat.
Het voorm. Korenhuis (Prinsegracht 27) [26] is een breed gebouw uit 1662-'63,
voorzien van een sobere gevel met fronton en een stadswapen met cartouche en engel.
Het heeft een (met glas dichtgezette) arcade aan de voorzijde en midden achter een
(afgetopte) traptoren. Gelijktijdig gebouwd zijn de buurpanden Prinsegracht 25 en
29. Het Korenhuis was van 1882 tot 1980 in gebruik als conservatorium.
Tegenwoordig is het een Centrum voor Kunst en Cultuur, waartoe het in 1991-'92
is gerestaureerd en uitgebreid met onder meer een moderne aula (M. van Schijndel).
De voorm. hoofdwacht van de ruiterij (Buitenhof 19) [27] werd in de tweede helft
van de 17de eeuw ingericht en heeft tot ver in de 19de eeuw als zodanig dienst gedaan.
De sobere lijstgevel stamt uit circa 1760, maar is hersteld bij een verbouwing in 1879
(verdieping) en deels gereconstrueerd (arcade) in 1985.
De schilderijengalerij van stadhouder Willem V (Buitenhof 35) [28] bevindt
zich in een in 1773-'74 naar plannen van Philip Willem Schonck uit twee oudere
gebouwen samengesteld pand met gepleisterde lijstgevel en natuurstenen inrijpoort.
De oorspronkelijke schilderijencollectie verhuisde in 1821 naar het Mauritshuis. De
sinds 1976 weer voor het publiek geopende galerijzaal (verdieping) heeft een
stucplafond in Lodewijk XVI-stijl van Johannes van Gorkum.
De Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3) [29] werd tussen 1766 en 1774
gebouwd als onderdeel van het verder onvoltooid gebleven stadspaleis van prins
Karel Christiaan van Nassau-Weilburg. Het gebouw met elegante gebogen gevel in
Lodewijk XVI-stijl werd ontworpen door Pieter de Swart en gebouwd onder toezicht
van Friedrich Ludwig Gunckel. In 1802-'04 volgde de

's-Gravenhage, Koninklijke Schouwburg

verbouwing tot schouwburg naar plannen van J. van Duijfhuijs. De huidige
schouwburgzaal in neo-Lodewijk XIV-stijl - met koninklijke loge - dateert van een
eerste grondige renovatie in 1863 naar plannen van W.C. van der Waeyen Pieterszen
en B.J. van Hove. De plafondschildering (H. Jansen) werd aangebracht bij een
modernisering in 1913-'14 naar plannen van J.J. Gort. Bijzonder is het draaitoneel
uit 1929. Naar plannen van de Belgische architect Ch. van den Hove is de schouwburg
tussen 1991 en 1998 in twee fasen gerestaureerd en gemoderniseerd.
Het voorm. accijnshuisje (Rijswijkseplein 39) [94] werd in 1827 gebouwd voor
de inning van gemeenteaccijnzen naar een streng neoclassicistisch ontwerp (neo-Grec)
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van stadsbouwmeester Z. Reyers. De in 1840 toegevoegde zijvleugels heeft men in
1933 ingekort.
Het museum Meermanno-Westreenianum (Prinsessegracht 30) [30] werd in
1848 gevestigd in een herenhuis uit 1712 om de door W.H.J. baron van Westreenen
van Tiellandt nagelaten kunstcollectie en de bibliotheek van zijn achterneef J.
Meerman te huisvesten. Van de ingrijpende verbouwing tussen 1848 en 1852, naar
plannen van J. Craner, dateert de gepleisterde neoclassicistische voorgevel. Het
interieur telt onder meer enkele ingebrachte 18de-eeuwse rococo-stucplafonds, een
hoge gewelfde zaal in neoclassicistische stijl (voorzijde verdieping) en een zaal met
cassettenplafond uit 1866 naar ontwerp van W.N. Rose (achterzijde verdieping).
Het Panorama Mesdag (Zeestraat 65b-c) [95] werd in 1880-'81 ingericht voor
het tonen van een op rondlopend doek geschilderd panorama van het dorp
Scheveningen, vervaardigd door H.W. Mesdag in samenwerking met zijn vrouw S.
Mesdag-van Houten, G.H. Breitner, Th. de Bock, B.J. Blommers en de Belgische
architectuurschilder A. Nijberck. De tentoonstellingsruimte is een veertienzijdige
centraalbouw, die men van onderaf bereikt. De ingangspartij aan de Zeestraat werd
ontworpen door G. Klomp. De tussenliggende lange gang heeft men in 1910-'11
vervangen door een zalengalerij voor schilderijen van de Haagse School. Voor zijn
eigen schilderijencollectie liet Mesdag in 1886-'87 het Museum Mesdag (Laan van
Meerdervoort 7) [96] bouwen naar een eclectisch ontwerp van aannemer-architect
H. van Jaarsveld (gerestaureerd 1990-'96). Van het naastgelegen - al in 1869-'70 voor
hem gebouwde - dubbele herenhuis Laan van Meerdervoort 9-11 bewoonde Mesdag
zelf het rechterdeel (verhoogd 1919).
Het voorm. Algemeen Rijksarchief (Bleijenburg 7) [31] verrees in 1895-1903
naar plannen van J. van Lokhorst en heeft als zodanig dienst gedaan tot 1979. Het
hoge neogotische hoofdgebouw
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bevat een ijzeren kapconstructie en in de leeszaal (1e verdieping) troggewelfjes op
gietijzeren balken. De decoratieve friesschilderingen zijn van J. de Quack. Het
achterliggende, in zijn tijd een uiterst moderne, depotgebouw is een vierkant zeslaags
gebouw met bakstenen schil om een zelfdragende ijzerconstructie van vloeren en
kasten. Het gebouw is rond 2003 gerenoveerd ten behoeve van de Tweede Kamer.
Het Vredespaleis (Carnegieplein 2) [97] werd gebouwd ter huisvesting van het
Permanente Hof van Arbitrage. Tegenwoordig is hier tevens het Internationale
Gerechtshof gevestigd.
Opdrachtgever was de in 1904 opgerichte Carnegie-stichting, genoemd naar de
Amerikaanse staalmagnaat A. Carnegie, die een belangrijke financiële bijdrage
leverde. Tussen 1907 en 1913 werd het prijsvraagwinnende ontwerp van de Franse
architect L.M. Cordonnier in aangepaste en vereenvoudigde vorm uitgevoerd onder
leiding van J.A.G. van der Steur. Het late neorenaissance-gebouw heeft een
carré-vormige opzet met binnenplaats en aan de linkerzijde een grote toren met
borstweringen, arkeltorentjes en een kleine ronde spits. Vergelijkbaar is de kleine
ronde toren aan de rechterzijde. Geschenken uit vele landen hebben bijgedragen aan
een heterogene stoffering en citaten van meerdere historische bouwstijlen. Diverse
kunstenaars zijn verantwoordelijk voor de bouwsculpturen, die vooral het recht, de
vrede, de deugden en de schone kunsten symboliseren. Het interieur vertoont op de
Italiaanse en de Hollandse renaissance geïnspireerde vormen naar ontwerpen van
W. Retera, H.A. Rosse en J.A.G. van der Steur.
De door Th. Mawson eveneens in het kader van een prijsvraag ontworpen
regelmatige parkaanleg uit 1913 resteert nog aan de noordzijde, waar door het
langgerekte waterbassin de Haagse Beek stroomt. Nabij de rijk bewerkte
toegangshekken staat een parkwachterswoning (Carnegieplein 1; circa 1913). Achter
het Vredespaleis ligt aan de Carnegielaan de Van Karnebeekbron, opgericht in 1913
ter herinnering aan de opening van het Vredespaleis. Deze fontein vermeldt onder
meer de namen van de architecten en de bestuursleden van de Carnegiestichting
(voorzitter jhr. M.A.P.C. van Karnebeek).
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Rijkskantoren. Begin 17de eeuw liet raadspensionaris Anthonie Duyck twee
huizen samenvoegen tot een breed hoekpand, waarvan de gevel rond 1755 is gewijzigd
en sinds 1867 de Algemene Rekenkamer (Lange Voorhout 8) [32]
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huist. De achtervleugel aan de Kleine Kazernestraat (1867-'71; verhoogd 1902) werd
in 1884 uitgebreid met het zogeheten Grootboek. Dit door C.H. Peters ontworpen
bouwdeel toont een combinatie van neogotische en neorenaissancevormen en is
voorzien van terracottadecoraties. De Rekenkamer is in 1993-'97 fors uitgebreid naar
ontwerp van A.E. en H. van Eyck.
Verder kent Den Haag diverse vroeg-20ste-eeuwse rijkskantoren, die inmiddels
een andere kantoorfunctie of een woonfunctie vervullen. Ontworpen door D.E.C.
Knuttel is de voorm. Algemene Landsdrukkerij (Fluwelen Burgwal 36-54; 1906-'08)
[33] met een groot tegeltableau van de Haagse porseleinfabriek Rozenburg.
Terracotta-tableaus heeft het voorm. kantoor van het Centraal Bureau voor Statistiek
(Oostduinlaan 2; 1920) [98], een traditionalistisch ontwerp van H.Th. Teeuwisse.
Ontworpen door G.C. Bremer (gewijzigd plan van M.J. Granpré Moliere) met een
traditionalistische hoofdopzet en een vormgeving in Nieuw Historiserende stijl is
het voorm. kantoor van de Centrale Directie van de P.T.T. (Kortenaerkade 11; 1920)
[99]. Dit grote U-vormige gebouw is via een gemetselde luchtbrug verbonden met
het nog grotere kantoorpand Kortenaerkade 12 (1923; G.C. Bremer). De
bouwsculptuur is van J. van Lunteren. P.F. Bordes ontwierp het voorm. hoofdkantoor
van de Postcheque en Girodienst (Spaarneplein 1-2; 1920-'24) [100] met
terracottadecoraties en subtiel gedecoreerde natuurstenen gevelbeëindiging. Begin
jaren dertig verrees het zakelijk-expressionistische kantoor van de
Rijksgebouwendienst (Van Alkemadelaan 2) [101], dat nu de sectie Telecommunicatie
en Post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat herbergt.
Ministeries. Buiten de al in verband met het Binnenhof behandelde ministeries
staan in Den Haag nog verschillende andere interessante ministeriegebouwen. Naar
een historiserend ontwerp van D.E.C. Knuttel gebouwd is het vierlaagse ministerie
van Landbouw, Nijverheid en Handel (Bezuidenhoutseweg 30; 1917) [102] met een
onderbouw in rusticawerk. De beelden boven de ingang symboliseren de drie sectoren
van het ministerie. Het aan de achterzijde fors uitgebreide gebouw (1989-'93, H.
Ruijssenaars) dient nu als ministerie van Economische Zaken. In wederopbouwvormen
uitgevoerd zijn het voorm. ministerie van Marine (Torenstraat 172; 1950-'54, J.J.
Brandes en A.N. Schippers) [34] en het voorm. departement van Oorlog (Kalvermarkt
32-36; 1952-'54, G. Friedhoff en M. Bolten) [35]. Voor de ingang van het
laatstgenoemde staan vier hoge pilonen met beelden. Van de in 1945 verwoeste
17de-eeuwse geschutsgieterij aan de Nieuwe Uitleg komen de frontonvulling met
het wapen van Holland (voorgevel) en een poortje (zijgevel). Eveneens ontworpen
door G. Friedhoff is het grote gebouw met geschakelde binnenhoven voor het
departement van Landbouw en Visserij en de luchtmachtstaf van het ministerie van
Oorlog (Bezuidenhoutseweg 73; 1956-'63) [103], nu ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
Vanaf de jaren zeventig zijn veel nieuwe ministeriegebouwen verwezenlijkt. Voor
het stadssilhouet zeer bepalend is de nabij het Centraal Station gelegen hoogbouw
van de ministeries van V.R.O.M. (Rijnstraat 8; circa 1992, J. Hoogstad) [104], W.V.S.
(Parnassusplein; circa 1998, S. Soeters en M. Graves) [36] en O.C.W. (De Hoftoren,
Rijnstraat; circa 2003, bureau Kohn Pedersen Fox) [105].
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De voorm. gemeenteapotheek (Prinsestraat 57) [37] kwam in 1885-'86 tot stand
naar een ontwerp in internationaal georiënteerde neorenaissance-stijl van B. Reinders.
Opvallend is de halfronde hoekpartij met koepel.
Het voorm. kantongerecht (Prinsegracht 45-47) [38] werd gebouwd in 1908 naar
een ontwerp van W.C. Metzelaar met felgele baksteen en een achtzijdige hoektoren.
Het voorm. gemeentelijk laboratorium (Prinsegracht 48-50) [39] is een groot
hoekpand uit 1910 in late neorenaissance-stijl naar ontwerp van A.A. Schadee. Na
een verbouwing in 1919 was hier lange tijd de keuringsdienst van waren gevestigd.
De voorm. gemeentelijke bibliotheek (Bilderdijkstraat 1) [106] werd in 1922-'23
gebouwd naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van A.A. Schadee en uitgebreid
in 1934-'35 naar plannen van D.C. van de Zwart.
Het voorm. gemeentelijk badhuis Spionkopstraat 13, gebouwd in 1925 naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van A.A. Schadee, heeft in het midden een
meerzijdige koepel met lantaarn geflankeerd door slanke schoorstenen. Aangebouwd
zijn de dienstwoningen Spionkopstraat 11 en 15).
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Het Haags Gemeentemuseum (Stadhouderslaan 41) [107] kwam vanaf 1929 tot
stand naar ontwerp van H.P. Berlage en werd na diens dood (1934) in 1935 voltooid
onder leiding van zijn schoonzoon E.E. Strasser. Het museum is in 1995-'98
gerestaureerd onder leiding van architectenbureau Braaksma & Roos. Het
functionalistische museumgebouw bestaat uit ten opzichte van elkaar verspringende
bouwvolumes van verschillende hoogtes om een binnentuin. De betonnen
draagconstructie is bekleed met gele baksteen in decoratieve metselverbanden. Een
overdekte galerij tussen twee vijvers leidt naar het entreegedeelte met hoge
ontvangsthal en uitgebouwde aula. Opvallend zijn de afzonderlijk toegankelijke
tentoonstellingszalen en de voorzieningen voor licht (jaloezieën) en verwarming
(paneelverwarming). Eveneens door Berlage ontworpen is de tuin met waterpartij,
buitengalerij, pergola's en paviljoen. In een tuinmuur aan de noordzijde zijn
gevelstenen en sculpturen van gesloopte Haagse gebouwen opgenomen. Naderhand
toegevoegd zijn het Museon en Omniversum (Stadhouderslaan 39; 1982-'86, W.G.
Quist) en het fotomuseum (2002) in het verbouwde tentoonstellingsgebouw van Sj.
Schamhart (1961).
Kazernes. Nabij de Waalsdorpervlakte liggen de Alexanderkazerne (Van
Alkemadelaan 321-363) en de Frederikkazerne (Van Alkemadelaan 702-784) [108],
twee in 1937-'38 ingerichte grote kazernecomplexen met paviljoens in
traditionalistische vormen. De tegenover elkaar gelegen hoofdingangen worden
geflankeerd door torenvormige paviljoens. De voorm. ‘Polizeikaserne’, nu Prinses
Julianakazerne (Thérèse Schwartzstraat 3-19), kwam in 1942-'43 tot stand naar
ontwerp van Regierungsbaumeister Gonser onder leiding van H. Hoekstra.
Het politiebureau (Alexanderplein 126) [109] is gebouwd in 1952 naar ontwerp
van W. van de Erve in gele baksteen met dunne banden in donkere steen en heeft
een grote dakopbouw. Het bronzen beeld boven de ingang stelt de strijd tussen goed
en kwaad voor (1957, C. Kneulman).
De Amerikaanse ambassade (Lange Voorhout 102) [40], gebouwd in 1956 naar
ontwerp van M. Breuer ter plaatse van het in 1945 verwoeste hotel Paulez, is een
modern gebouw met een natuurstenen bekleding voorzien van trapeziumvormige
ramen.
Het Congresgebouw (Churchillplein 10) [110] is in 1956 door J.J.P. Oud
ontworpen in functionalistische stijl en na zijn dood gebouwd in 1964-'69 onder
leiding van zijn zoon H.E. Oud. Opvallend is de bijbehorende hoteltoren op driezijdige
plattegrond. Later toegevoegd is de grote kolomvrije ‘Statenhal’ (1986-'87, Ph.M.
Rosdorff).
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Scholen. Aan een ruim voorplein met hek staat de voorm. Hogere Burger School
Bleijenburg 38 [41] (1873-'74; uitgebreid 1912 en 1950) naar ontwerp van B.
Reinders. De opvallende vormgeving van de voorgevel is geïnspireerd op de
Venetiaanse renaissance. In neorenaissance-stijl gebouwd zijn de voorm. openbare
lagere school Koningin Emmakade 119-120 [111] (circa 1890), met gymnastieklokaal,
en de door A.A. Schadee ontworpen voorm. Hogere Burger Scholen Stadhouderslaan
82 [112] (1902), met neogotische elementen, en Waldeck Pyrmontkade 115-116
[113] (1907) met gymnastieklokaal en conciërgewoning (Elandstraat 200). Andere
interessante schoolgebouwen in neorenaissance-stijl en met neogotische elementen
zijn Casuariestraat 16 [42] (circa 1890), voorzien van profielstenen bij vensters en
deuren, en de dubbele openbare lagere school Suze Robertsonstraat 103 (circa 1890)
met gymnastieklokaal en dienstwoning. De R.K. lagere Mariaschool (Tasmanstraat
137; circa 1895, N. Molenaar) is een groot U-vormig neorenaissance-gebouw met
een voor meisjes en jongens gesplitste speelplaats. Een geprononceerde toepassing
van decoratieve blokken vertoont het ten behoeve van het Chr. lager onderwijs
gebouwde neorenaissance-schoolgebouw Hollanderstraat 21-23 (1906), nu Da
Costaschool, met gescheiden ingangen voor jongens en meisjes (vernieuwd 2003-'04
met behoud voorgevel). Een

's-Gravenhage, Hogere Burger School Bleijenburg 38
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bijzonder neorenaissance-ontwerp van J. Vrijman en J. van Lokhorst (voorontwerp)
is het grote U-vormige Gymnasium Haganum (Laan van Meerdervoort 57; 1905-'07)
[114] met rijke topgevels en in de binnenhoek een hoge, ronde toren met achtzijdige
bovenbouw en knobbelspits. De poort naar het binnenterrein heeft een rijke omlijsting
en de topgevel erboven bevat een beeld van Pallas Athene, godin van de wijsheid.
De met een arcade op toscaanse zuilen uitgevoerde hal bevat een reeks gipsafgietsels
van klassieke beelden.
Rationalistische elementen vertoont het schoolgebouw Kepplerstraat 301-303
(1912) met haaks aangebouwd gymnastieklokaal. Interessante vroeg-20ste-eeuwse
katholieke scholen zijn de in rationalistische en chaletstijl-vormen uitgevoerde H.
Hartschool (Beeklaan 184; circa 1905), het St.-Aloysiuscollege (Oostduinlaan 50;
1925, P.C. Buskens) [115], voorzien van een kapel met dakruiter, en de
expressionistische St.-Bavoschool (Koningin Sophiestraat 24a; 1927-'30, M.P.J.H.
Klijnen) [116] met markante gebogen lessenaarsdaken en forse overstekken. Het
voorm.
Tweede Gymnasium of Van Maerlantlyceum (Johan Bildersstraat 11; 1926,
verhoogd 1967) [117] is ontworpen door J. Limburg in zakelijk-expressionistische
stijl, evenals de opvallende bijbehorende dienstwoning (Johan Bildersstraat 9). De
door Chr. Wegerif ontworpen Vrije School (Waalsdorperweg 12; 1928, later
uitgebreid) [118] heeft de voor de antroposofische bouwstijl kenmerkende
afgeschuinde hoeken en speelse kapvorm. In de zichtas van het Pinksterbloemplein
staat het Daltonlyceum (Aronskelkweg 1; 1929-'31), een opvallend ontwerp van J.J.
Brandes en D.C. van de Zwart in zakelijk-expressionistische stijl. Het hoge
middendeel met monumentaal trappenhuis is voorzien van verticale stroken
glas-in-loodwerk. In functionalistische stijl uitgevoerd naar plannen van Sj. Schamhart
is het Grotius Lyceum (Klaverstraat 7; 1951-'55), waarvan het

's-Gravenhage, Daltonlyceum
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ingangspaviljoen is voorzien van een mozaïekdecoratie met dansende figuren. J.J.P.
Oud ontwierp het Tweede Vrijz. Chr. Lyceum (Sportlaan 618/Goudsbloemlaan
131-133; 1956), nu Segbroek College.
Ook voor het beroepsonderwijs werden interessante scholen ingericht, zoals de
door J.J. van Nieukerken in uitbundige neorenaissance-stijl ontworpen voorm.
Industrieschool voor Meisjes (Van Diemenstraat 202; 1889-'90) [119] en de in een
combinatie van rationalistische en late neorenaissance-vormen uitgevoerde voorm.
huishoudschool (met kookinternaat) Laan van Meerdervoort 211 [120] (circa 1915).
Dit nu als politiebureau dienende gebouw toont bij de hoekerker gebeeldhouwde
voorstellingen van meisjes die huishoudelijke taken verrichten. Een ingetogen
voorbeeld van zakelijk-expressionistische architectuur is de door C.P. Versteegh en
A.P. De Vries ontworpen voorm. Vakschool voor Schoenmakers (Crispijnstraat 74;
1921) [121], die is voorzien van terracottadecoraties met onder meer voorstellingen
van werkende schoenmakers. Als onderdeel van het rond 1930 gebouwde
kloostercomplex Mater Dei kwam in 1934-'35 in traditionalistische vormen de voorm.
R.K huishoudschool (Dr. Kuyperstraat 2-4) [122] tot stand naar plannen van J. Mol.
Ter vervanging van een academiegebouw uit 1839 verrees in 1933-'37 de huidige
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (Prinsessegracht 4) [43] naar een
functionalistisch ontwerp van J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen.
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Koninklijk paleis Noordeinde (Noordeinde 68) [44] was vroeger bekend als het
Oude Hof. Het huidige paleis gaat in de kern terug op een in 1533 voor
rentmeester-generaal Willem Goudt terugliggend van de straat gebouwd L-vormig
huis met traptoren in de binnenhoek (uitgebreid circa 1566). Dit huis werd later door
de Staten van Holland gehuurd en van 1591 tot 1620 bewoond door Louise de
Coligny, weduwe van Willem van Oranje. De Staten kochten het huis in 1595 en
schonken het in 1609 aan prins Frederik Hendrik. Na enkele kleinere wijzigingen
(1632-'34) liet Frederik Hendrik vanaf 1639 een ingrijpende verbouwing en uitbreiding
uitvoeren om het Oude Hof geschikt te maken als onderkomen voor zijn zoon Willem
II en diens vrouw Mary Stuart (gehuwd 1641). Aan de zijde van het Noordeinde
kwam naar ontwerp van Jacob van Campen de huidige opzet in classicistische stijl
tot stand met een brede woonvleugel (corps de logis) en aan weerszijden van het
cour d'honneur twee vooruitspringende zijvleugels (1639-'43). De voorstelling van
strijdende krijgers in het fronton van het middenrisaliet is vermoedelijk vervaardigd
door beeldhouwer Pieter Adriaensz 't Hooft, die samen met steenhouwer Bartholomeus
Drijffhout aan de gevel werkte. De frontons van de zijvleugels tonen de wapens van
prins Willem II (zuidzijde) en Mary Stuart (noordzijde). Rond 1645 werd de zaal
achter het corps de logis verbouwd en vergroot. Pieter Post was belast met de
uitvoering van de genoemde werkzaamheden. Verder was hij verantwoordelijk voor
de in 1645-'47 uitgevoerde afwerking van het interieur
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en de verbouwing en uitbreiding van het achterste gedeelte van het Oude Hof en de
bouw van nieuwe zijgalerijen tussen de voor- en achterbouw van het complex. In de
18de eeuw volgden nog verbouwingen in 1754-'56 (zuiderkwartier; David van Stolk)
en onder leiding van Philip Willem Schonck tussen 1768 en 1778 (trappenhuis,
noorderkwartier) en in 1789-'93 (achtervleugel).
Voor koning Willem I werd het complex naar plannen van B.W.H. Ziesenis en J.
de Greef tussen 1814 en 1817 ingrijpend verbouwd als paleis. Aan de achterzijde
verving men de oudere bouwdelen door twee grote L-vormige achtervleugels, die
samen met de nieuwe neoclassicistische achtergevel van het middengebouw één
geheel vormden. Het interieur werd ingrijpend aangepast (circa 1825 voltooid). De
voorzijde onderging kleinere wijzigingen. Na een brand in 1948 moest ingrijpend
herstel worden verricht aan de daken en bovenste verdieping van het corps de logis
en de Grote Zaal. Bij een restauratie in 1961-'66, onder leiding van H. Lussanet de
la Sablonière, heeft men het 17de-eeuwse uiterlijk van de voorbouw zoveel mogelijk
hersteld. Het toen verwijderde 18de-eeuwse ingangsportiek met balkon op ionische
zuilen is weer teruggebracht tijdens de jongste restauratie in 1979-'84 (J. Kruger).
Ter afsluiting van het voorplein is weer een hekwerk aangebracht. Het paleis is nu
in gebruik als werk- en ontvangstpaleis van koningin Beatrix.
Het interieur dateert grotendeels van de omvangrijke vernieuwing in empirestijl
tussen 1814 en 1825, zoals het interieur van de Grote Balzaal met gebogen
cassettenplafond. De Kleine Balzaal in neo-Lodewijk XV-stijl is ontstaan in 1854
naar plannen van H.F.G.N. Camp. Opvallend is de in 1906 op de verdieping naar
plannen van L.J.C. van Es rijk ingerichte Indische Zaal, een geschenk van de
bevolking van Nederlands-Indië bij het huwelijk van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik (1901).
De paleistuin ontstond midden 17de eeuw op een door Frederik Hendrik aangekocht
aangrenzend langwerpig terrein. In samenhang met de bouw van de Koninklijke
Stallen aan de noordzijde werd de gracht gedempt en na de ommuring van het
zuidelijke gedeelte (1892-'93)

's-Gravenhage, Koninklijk paleis Noordeinde (1984)

kreeg de tuin rond 1894 een aanleg in gemengde stijl naar plannen van L.A. Springer.
In 1901 aan de tuin toegevoegd is de in 1707-'08 naar ontwerpen van Daniël Marot
voor het aangrenzende huis van François Fagel (Noordeinde 138-140) gebouwde
tuinkoepel met inwendig schilderingen van Matheus Terwesten (gerestaureerd 1975).
De sinds 1954 voor het publiek opengestelde tuin is tussen 1983 en 1987 aangepast,
waarbij een niet toegankelijke zone rond het paleis is afgescheiden.
De Koninklijke Stallen (Hogewal 17) [45] werden in opdracht van koning Willem
III gebouwd in 1876-'78, naar een ontwerp in eclectische vormen van H.P. Vogel en
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L.H. Eberson (voorontwerp J.P.C. Swijser). Het in 1976-'81 gerestaureerde grote
carré-vormige complex met rechthoekige binnenplaats heeft een frontvleugel met
zijpaviljoens en een centraal poortpaviljoen met spits. Aan de binnenhofzijde bevindt
zich een ijzeren overkapping op gietijzeren zuilen. De zuidvleugel heeft aan het
binnenplein een vooruitspringend bouwdeel met tuig- en kleedkamers. Verder zijn
er een ronde drinkwaterbak met ijzeren lantaarn (circa 1878, firma I. Schütz) en een
autogarage annex werkplaatsgebouw (1909). Aan de oostzijde van de paleistuin staat
het Koninklijk Huisarchief (Noordeinde 74) [46], gebouwd in 1895-'98 als archief
en bibliotheek naar ontwerp van jhr. J.P.E. Hoeufft van Velsen in een internationaal
georiënteerde neorenaissance-stijl. Het beeldhouwwerk is van de firma Civet, Crouet,
Gautier & Cie. uit Parijs. De archiefruimten in de zijvleugels zijn volgens het
magazijnsysteem gebouwd, met vloeren bestaande uit smeedijzeren open roosters
en ijzeren steektrappen.
Paleis Huis ten Bosch ('s-Gravenhaagse Bos 10), gelegen in het Haagse Bos,
werd in 1645-'51 gebouwd als buitenverblijf voor prinses Amalia van Solms. Het
door Pieter Post ontworpen compacte gebouw in classicistische stijl kwam tot stand
onder leiding van Bartholomeus Drijffhout. De beoogde lantaarn op het omlopend
schilddak werd uiteindelijk uitgevoerd als achtzijdige tamboer met koepel (1647).
Prins Willem

's-Gravenhage, Koninklijke Stallen (1974)
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IV en zijn vrouw Anna van Hannover lieten in 1732-'37 een verbouwing en uitbreiding
uitvoeren naar plannen van Daniël Marot en onder leiding van Anthonie Coulon.
Daarbij ontstond de huidige vestibule met zandstenen gevel voorzien van ionische
kolossale pilasters. Tevens werden de geknikte zijvleugels toegevoegd en kreeg de
koepel het huidige gezwenkte dak. In 1748-'53 volgden interieurwijzigingen naar
plannen van Pieter de Swart. Na een restauratie 1948-'57 is in 1977-'81 een tweede
restauratie en inrichting als woonpaleis verwezenlijkt voor koningin Beatrix.
Het hoogtepunt van het rijke interieur is de rond 2000 gerestaureerde Oranjezaal,
een hoge kruisvormige zaal met houten gewelf bekroond door een achtzijdige koepel
met omgang aan de binnenzijde. Amalia van Solms liet deze zaal na de dood van
prins Frederik Hendrik († 1647) onder leiding van Jacob van Campen verfraaien met
taferelen ter verheerlijking van haar gemaal. Een groot aantal Hollandse en Vlaamse
kunstenaars werkte hieraan mee, waaronder Gerard van Honthorst, Jan Lievens en
Jacob Jordaens. De doekschilderingen tussen de corinthische pilasters tonen scenes
uit het leven van de prins, waaronder een triomfstoet. De gewelf- en de
koepelschilderingen (op hout) zijn een allegorische uitwerking van het thema van
de prins als vredestichter en brenger van het Gouden Tijdperk.
Het paleis bevat nog verschillende andere rijk gedecoreerde vertrekken. Daniël
Marot ontwierp de eetzaal, met stucwerk van Francisco Barberino en grisailles door
Jacob de Wit. Uit circa 1750 dateert een Lodewijk XV-kabinetje met stucplafond
van Carlo Laghi. De Chinese Zaal is voorzien van Chinese papierbehangsels en een
stucplafond uit circa 1790. De Japanse Zaal (circa 1790) heeft een betimmering met
lakpanelen, wit-zijden behangsels met vogels en planten en een opmerkelijk
tweekleurig stucplafond. Het achterliggende Oosterse boudoir en diverse
interieuronderdelen in empire-stijl horen bij de voor koning Lodewijk Napoleon
uitgevoerde wijzigingen naar plannen van J.T. Thibault (circa 1806). De vergrote
vestibule dient sinds de restauratie van 1948-'57 als ontvangstruimte.
De door Pieter Post ontworpen 17de-eeuwse bijgebouwen aan weerszijden van
het voorplein werden in de Tweede Wereldoorlog afgebroken en nadien verder van
het huis af herbouwd. Van de oorspronkelijke 17de-eeuwse tuinaanleg resteren de
omgrachting, delen van de tuinmuren en de laan naar de hoofdingang. De
landschappelijke parkaanleg achter het huis kwam rond 1807 naar plannen van J.D.
Zocher sr. tot stand. De aanleg vóór het huis is een recente herinrichting op basis
van een (niet uitgevoerd) ontwerp van Marot. Onder aan de staatsietrap staan twee
van Huis de Voorst afkomstige tuinvazen (1753). Het ingangshek met natuurstenen
pijlers is uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl.
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Het voorm. paleis Kneuterdijk (Kneuterdijk 20) [47] werd in 1716-'17 gebouwd
naar ontwerp van Daniël Marot als herenhuis voor Johan Hendrik graaf van
Wassenaer-Obdam. Dit in de hoek van de Kneuterdijk gelegen gebouw heeft een
grotendeels in zandsteen uitgevoerde, geknikte gevel in Lodewijk XIV-stijl. De
oorspronkelijke bekroning van de middenpartij is vervangen door de huidige
achtzijdige koepelbekroning bij de voor kroonprins, later koning Willem II
uitgevoerde verbouwing en uitbreiding

's-Gravenhage, Paleis Huis ten Bosch, Oranjezaal
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's-Gravenhage, Mauritshuis

in 1817-'20 naar plannen van J. de Greef en A. Noordendorp. Uit die tijd dateert ook
de in empire-stijl uitgevoerde balzaal met gewelfd cassettenplafond.
Van de tussen 1840 en 1849 verwezenlijkte vergroting van het paleis, waarvoor
koning Willem II grotendeels zelf de bouwplannen maakte, resteert de als kunstgalerij
opgetrokken Gotische Zaal (Paleisstraat 1-3; 1840-'42). Dit gebouw met steunberen
en spitsboogvensters is een Engels georiënteerd ontwerp in vroeg-neogotische stijl
(Willem II-gotiek) met een rijk uitgevoerde ziende kapconstructie (enkelvoudig
hangwerk). De overige bouwdelen van deze uitbreidingsfase werden kort na de dood
van Willem II gesloopt wegens bouwkundige gebreken en ten behoeve van de aanleg
van de Paleisstraat. Aan de Heulstraat staat het voorm. koetshuis (tweede kwart 18de
eeuw).
Het paleis is in 1978-'83 verder verbouwd naar ontwerp van C. Wegener Sleeswijk
ten behoeve van de huisvesting van de Raad van State (samen met de buurpanden
Kneuterdijk 22-26).
Paleis Lange Voorhout (Lange Voorhout 74) [48], sinds 1990 museum Paleis
Lange Voorhout, kwam in 1760-'64 tot stand als herenhuis voor Anthony Patras,
gedeputeerde van Friesland en bewindvoerder van de Oost-Indische Compagnie. De
door Pieter de Swart ontworpen zandstenen gevel in Lodewijk XV-stijl heeft een
middenrisaliet met driehoekig fronton voorzien van een voorstelling met putti. Na
de aankoop in 1845 door prins Hendrik de Zeevaarder, zoon van koning Willem II,
werd het gebouw door diverse leden van het koninklijk huis bewoond.
Koninginmoeder Emma liet het dak verhogen en de tuinzaal vergroten tot balzaal
(circa 1901).
Het interieur bevat diverse ruimten in Lodewijk XV-stijl, waaronder de vestibule
met fraai stucwerk en het trappenhuis. Bij de interieurverbouwing in 1899-1901 zijn
van elders 18de-eeuwse onderdelen ingebracht, voornamelijk uit het zogeheten
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Fagelhuis (Noordeinde 138-140). Aan de achterzijde staat een breed neoclassicistisch
koetshuis (Smidswater 14-16; circa 1873).
Het Mauritshuis (Korte Vijverberg 8) [49] kwam tussen 1633 en 1644 tot stand
voor Johan Maurits van Nassau-Siegen, die in 1636-'44 gouverneur was in Brazilië
voor de West-Indische Compagnie. Het door natuurstenen kolossale ionische pilasters
gelede blokvormige gebouw is een vroeg ontwerp in classicistische stijl van Jacob
van Campen. Bij de uitwerking assisteerde Pieter Post. De timpanen van frontons
bij de geheel met natuursteen beklede middentraveeën aan voor- en achterzijde tonen
respectievelijk het wapen van de bouwheer en een door beeldhouwer Pieter Adriaensz
't Hooft in reliëf vervaardigd strijdtafereel. Het gebouw brandde in 1704 geheel uit.
Bij het herstel in 1708-'16, onder leiding van Gijsbert Blotelingh (tot zijn dood in
1713), werden de kruisvensters verwijderd en de borstweringen bij de vensters van
de bel-etage verlaagd.
Het gebouw was vanaf 1820 in gebruik als Koninklijk Kabinet van Schilderijen
(en Kabinet van Zeldzaamheden tot 1875) en is in de 20ste eeuw van belang gebleven
als huisvesting van een belangrijke schilderijencollectie. Er volgden veel
verbouwingen en wijzigingen, onder meer in 1911-'12 en 1955-'65. De 17de-eeuwse
stoep voor de ingang is gereconstrueerd in 1966. Bij de laatste restauratie in 1982-'87
(J.D. Mol) is voor het exterieur de 17de-eeuwse toestand aangehouden, maar met
behoud van de 19de-eeuwse kozijnen. Toen zijn ook replica's in kunststof van de
oorspronkelijke hoekschoorstenen geplaatst. Ten behoeve van het museum is onder
het
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voorplein een grote kelder met depot en dienstruimten aangelegd. Van het
vroeg-18de-eeuwse interieur resteren twee zijkabinetten op de verdieping en de
‘gouden zaal’ aan de achterzijde op de bel-etage.
Sorghvliet (A. Goekooplaan 10) [123]. Deze vanaf 1643 door raadspensionaris
en dichter Jacob Cats op duingrond ingerichte buitenplaats heeft als kern een wit
gepleisterd classicistisch huis uit 1652 met hoekpaviljoens. Het ontwerp van Lodewijk
Huygens werd uitgevoerd door meester-timmerman Claes Dircksz van Balckeneynde
en meester-metselaar Willem Colijn. De bepleistering en de verdieping van de
hoekpaviljoens zijn 19de-eeuws. In opdracht van A. Goekoop ontstond in 1907 de
tuinkamer aan de achterzijde. Sinds 1961 is het zogeheten Catshuis de officiële
ambtswoning van de minister-president. Het gebouw heeft in 2003 een ingrijpende
in- en uitwendige verbouwing ondergaan (M. Homan).
Koning Willem II kocht Sorghvliet in 1837 en later de aangrenzende buitenplaatsen
Buitenrust en Rustenburg. Na afstoting van gedeelten ten behoeve van het villapark
Zorgvliet (1902) en het Vredespaleis (circa 1904) heeft men het - door de Haagse
Beek doorsneden - resterende terrein in 1920 ommuurd.
Woonhuizen. Verschillende panden in de Haagse binnenstad hebben achter hun
17de-, 18de- of 19de-eeuwse gevel een oudere kern behouden. Deze bestaat veelal
uit een (overwelfde) kelder en soms nog een spiltrap, samengestelde balklagen en/of
een kapconstructie uit de 15de of 16de eeuw. Laat-middeleeuwse kelders zijn te
vinden bij de later verbouwde of herbouwde huizen Korte Voorhout 1 (15de eeuw),
Westeinde 15 (15de eeuw; onderdeel Agnietenklooster), Westeinde 30 en 33,
Hoogstraat 28, 32 en 34, Lange Voorhout 17 (eind 15de eeuw) en Noordeinde 72
(midden 16de eeuw). De oostelijke dwarsvleugel van Westeinde 40 bevat zowel een
kelder als houtconstructies uit de tweede helft van de 15de eeuw en behoorde mogelijk
bij het St.-Barbaraklooster. De oostvleugel van het later sterk verbouwde huis
Westeinde 20 stamt uit de 15de of 16de eeuw. Achter de 18de-eeuwse lijstgevel van
het huis Nobelstraat 1a-b gaat een rond 1500 door Jacob Pijnsen, advocaat-fiscaal
van het Hof van Holland, gebouwd huis schuil. Van dat van de rooilijn terugliggende
huis resteert een onderkelderde vierkante toren die op de verdieping een gewelf met
laat-16de- of vroeg-17de-eeuws stucwerk heeft. Het interieur bevat verder
samengestelde balklagen op zandstenen consoles met gebeeldhouwde wapens. Als
voorbeelden van de vele later verbouwde huizen met een 16de- dan wel 17de-eeuwse
kern noemen we verder enkel het onderkelderde dwarse huis Oude Molstraat 30, het
deels gepleisterde hoekpand Oude Molstraat 36 en de met een in vakwerk uitgevoerde
scheidingswand gekoppelde huizen Oude Molstraat 22 en 24. De 16de- of
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17de-eeuwse kern van het hoekpand Lange Voorhout 10 blijkt vooral bij de in gele
baksteen uitgevoerde zijtrapgevel. De voorgevel en tweelaags hoekaanbouw van dit
ingrijpend gerestaureerde gebouw dateren uit de 18de eeuw.
17de-eeuwse huizen
De maniëristische gevel van het brede huis Kneuterdijk 24, opgetrokken rond 1611
voor raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt, heeft gekoppelde pilasters tussen
de vensters en accoladebogen bij de bovenste vensters. De twee topgevels werden
verwijderd in 1780. Van 1806 tot 1975 was het pand in gebruik als ministerie van
Financiën. Bij de restauratie in 1978-'83, toen het gebouw onderdeel werd van het
kantoor van de Raad van State (zie paleis Kneuterdijk) heeft de gevel de huidige
rechte attiekbekroning gekregen en is de ingang komen te vervallen. Achter de
voorgevel is het pand vrijwel geheel vernieuwd. Een wit geverfd maniëristisch
gevelgedeelte met dubbele pilasters heeft het vroeg-17de-eeuwse pand Hoogstraat
31, dat later is verhoogd en verbouwd tot winkel (winkelpui 1917). Voorzien van
decoratieve natuurstenen blokjes en banden is de uit circa 1625 daterende trapgevel
van het zogeheten Pageshuis (Lange Voorhout 6). De linker travee werd eind 17de
eeuw toegevoegd (begane grond) en in 1730 verhoogd. Gebouwd als woning van de
geschutsgieter bij de gieterij in het naastgelegen koor van de Kloosterkerk diende
het in de 18de en 19de eeuw als verblijf van de pages van de stadhouder en vervolgens
de koning. Van 1876 tot 1992 was hier het Nederlandse Rode Kruis gevestigd. Het
gebouw is gerestaureerd in 1911 (P.H. Scheltema), waarbij het huidige ingangspoortje
is aangebracht, en in 1998-2000 (J. de Boer). In vergelijkbare sobere maniëristische
vormen uitgevoerd is het onderkelderde hoekgedeelte van het forse huis Kneuterdijk
13, gebouwd in 1622-'24 voor Johan van Wassenaer van Duivenvoorde. Het
aangrenzende, deels oudere, bouwdeel aan
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de zuidzijde ging als voorhuis dienen en kreeg een nieuwe voorgevel. Het zandstenen
ingangspoortje is verplaatst bij een verbouwing in 1993. In 1719 liet Arent van
Wassenaer het huis aan de zijde aan het Lange Voorhout verlengen (Lange Voorhout
1a) en voorzien van twee erkeruitbouwen. Een voorgevel met een superpositie van
slanke dorische, ionische en corinthische pilasters bezit het hoge huis Pauw (Korte
Vijverberg 3), dat sinds 1914 als Kabinet der Koningin in gebruik is. Het werd in
1633 gebouwd voor Reynier Pauw, raadsheer bij de Hoge Raad van Holland. Bij een
verbouwing rond 1720 in opdracht van Johan van Schuylenburg kreeg het pand een
mezzaninoverdieping met balustrade en gekroond (leeg) wapenschild en een
pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl. De twee korte achtervleugels dateren eveneens
uit 1720. Gevelstenen herinneren aan de 19de-eeuwse politicus Groen van Prinsteren
en zijn vrouw die dit pand hebben bewoond. Het rijke interieur in Lodewijk XIV-stijl
bevat onder meer geschilderde behangsels van Dirk Dalens III (1725) en
bovendeurstukken van Aert Schouman (1748). Een vergelijkbare pilastergevel waar
de dorische, ionische en corinthische orde boven elkaar zijn toegepast, toont het huis
Prinsegracht 4, gebouwd in 1646 voor Anna de Schilder, weduwe van kapitein
Abraham van Thije (gerestaureerd circa 1986). Het fronton van de middenpartij is
voorzien van een (recent geschilderd) wapenschild. Binnen bevinden zich rijke
stucwerkplafonds en een trappenhuis met achtzijdige lichtkoepel van een verbouwing
in 1725 voor Adriaan van der Mieden. Classicistische gevels met kolossale ionische
pilasters uit het midden en het derde kwart van de 17de eeuw zijn te vinden bij Lange
Vijverberg 9 (pui vernieuwd rond 1890), Raamstraat 49 (pui gewijzigd) en
Prinsegracht 19 (gepleisterd).
Het in 1641-'43 voor kapitein Georgius Reynart Widerholt gebouwde forse
hoekpand Buitenhof 37, ook wel bekend als ‘Vijverhof’, is een blokvormig
classicistisch herenhuis. Bij de ingrijpende restauratie in 1972-'74 (H. Lussanet de
la Sablonière) heeft men de toenmalige ingang aan de linkerzijde vervangen door de
huidige middeningang met ingangsbordes bij het zandstenen middenrisaliet met
fronton en wapenschild. Het interieur bevat veel van elders afkomstige 17de-eeuwse
onderdelen. Classicistisch is ook de gevel van het in 1642 voor advocaat Willem
Dedel
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gebouwde herenhuis Prinsegracht 15 (gerestaureerd circa 1985). De middenpartij
wordt bekroond door een fronton met de wapens van de families Dedel en Quartelaar.
Van een in 1749 voor burgemeester Jan Hudde Dedel uitgevoerde interieurverbouwing
stamt onder meer het rijke trappenhuis met lichtkoepel, uitgevoerd met stucwerk in
Lodewijk XIV- en Lodewijk XV-vormen door David Buoni. Pieter Post ontwierp in
sobere classicistische stijl het zogeheten Johan de Witt-huis (Kneuterdijk 6), gebouwd
in 1652-'55 voor Matheus Hoeufft, gecommitteerde bij de Staten-Generaal. De in
rusticawerk uitgevoerde zandstenen ingangspartij is voorzien van dubbele dorische
pilasters, waartussen oorspronkelijk smalle vensters zaten. Het huis ontleent zijn
huidige naam aan de bekende staatsman die hier van 1669 tot 1672 woonde. André
Girardot de Chancourt liet het huis rond 1730 verbouwen en achter uitbreiden met
twee smalle achtervleugels. Het rijke interieur bevat 17de- en 18de-eeuwse
onderdelen, zoals een beschilderde balkenzoldering (17de eeuw) en een geschilderd
behangsel met voorstellingen uit de fabels van La Fon-
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taine (circa 1765). Het pand is gerestaureerd en verbouwd rond 1965 (C.W. Royaards)
en in 2003. Van de later gewijzigde gevel van het herenhuis Lange Voorhout 38 is
de classicistische opzet uit circa 1675 herkenbaar bij de twee onderste bouwlagen
van het wit geschilderd middenrisaliet met smalle zijlichten en ionische en
corinthische pilasters. De rechter achtervleugel van het huis gaat terug tot de late
16de of vroege 17de eeuw.
Van de overige 17de-eeuwse gevels in de binnenstad noemen we nog die van het
brede huis Prinsegracht 21 (circa 1648), met bovenlichtkast bij de omlijste ingang,
en de op vlucht gebouwde natuurstenen gevel van Dunne Bierkade 18, gebouwd
door meester-timmerman Claes Dircksz van Balckeneynde. De pronkrisaliet en
kroonlijst horen bij een midden-18de-eeuwse verbouwing; de festoenen zijn eind
20ste eeuw aangebracht. Eenvoudiger voorbeelden zijn de trapgevels van
Herderinnestraat 6 en 7 (circa 1650) en Nieuwe Molstraat 29 (derde kwart 17de
eeuw; 1952 herbouwd) en de ingezwenkte gevels van Maliestraat 1, Stille Veerkade
30 (circa 1645; gepleisterd), Stille Veerkade 29 (1681) en Wagenstraat 115 (1683;
gepleisterd). Een ingezwenkte lijstgevel heeft ook het in 1646 in opdracht van
kunstschilder en bouwspeculant Jan van Goyen gebouwde huis Paviljoensgracht
72-74. Ter herinnering aan de filosoof Baruch (Benedictus) de Spinoza - die hier van
1671 tot zijn dood in 1677 woonde - bevat dit in 1927-'29 en in 1976 ingrijpend
gerestaureerde huis een Spinozastudiezaal.
18de-eeuwse huizen
Veel van de hiervoor genoemde grotere 17de-eeuwse huizen hadden een
huishoudelijk onderhuis. In de 18de eeuw werden deze souterrains verder
omlaaggebracht en werden de stoepen minder hoog. Dit is al goed zichtbaar bij het
door samenvoeging van twee oudere panden voor Cornelis van Schuylenburch,
pensionaris van Zierikzee en gecommitteerde bij de Admiraliteit, ontstane Huis
Schuylenburch (Lange Vijverberg 8). Dit brede drielaags huis kwam in 1715-'21 tot
stand naar ontwerp van Daniël Marot en onder bouwdirectie van Felix du Sart. De
statige zandstenen voorgevel met een pronkrisaliet en een attiek waarop een gekroond
wapen prijkt, is uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl. Het in 1964-'68 en in 2003
gerestaureerde gebouw heeft een zeer rijk interieur in Lodewijk XIV-stijl. Het
monumentale trappenhuis met achtzijdige lichtkoepel en de bovenvestibule zijn
voorzien van rijk stucwerk door Giovanni Baptista Luraghi. De schoorsteenen
plafondschilderingen in het gebouw zijn van Matheus Terwesten, Jacob de Wit,
Philips van Dijck, Caspar Verbruggen, Abraham Bisschop en Jan van Gool. Uit later
tijd zijn de linkervoorkamer in Lodewijk XVI-stijl en de rechtervoorkamer in
empire-stijl. Vanaf 1888 heeft het gebouw als Duitse ambassade gediend en
tegenwoordig is het alleen ambtswoning van de ambassadeur. Eveneens ontworpen
door Daniël Marot in Lodewijk XIV-stijl met vroege Lodewijk XV-elementen is het
brede drielaagse Huis Huguetan (Lange Voorhout 34), waarvan het middendeel in
1734-'36 verrees voor Adrienne Marguerite Huguetan. De rijke middenpartij van de
natuurstenen voorgevel is voorzien van beeldhouwwerk van Jan Peter van Baurscheit
de Jonge, zoals de beelden van Fortitudo en Hercules. Het weelderige middenstuk
bij het attiek toont Diana en Apollo liggend aan weerszijden van een door griffioenen
vastgehouden (leeg) wapenschild. Jan Maximiliaan baron Tuyll van Serooskerken
liet in 1761 de hoekrisalieten met rechte vensteromlijstingen toevoegen naar plannen
van Pieter de Swart. Van 1819 tot 1982 was hier de Koninklijke Bibliotheek gevestigd
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en sindsdien de Hoge Raad. Aan de achterzijde bevindt zich een modern
kantorencomplex. Binnen dateert onder meer het monumentale trappenhuis met
stucwerk van Carlo Castoldi en Maximiliaan Chiesa nog uit de bouwtijd (gerestaureerd
circa 1915). Het tot 1878 zelfstandig gebleven rechter bouwdeel bevat
interieuronderdelen uit 1761 en een door Pieter de Swart ontworpen kamerinrichting
uit 1756, afkomstig uit Lange Vijverberg 15 (overgebracht 1917). Tijdens de
restauratie van het huis na 1982 zijn afgietsels van stucplafonds uit het Van
Dishoeckhuis te Vlissingen aangebracht.

's-Gravenhage, Huis Huguetan

Een interessant voorbeeld van 18de-eeuwse speculatiebouw vormen de tussen
1710 en 1730 door wisselende aannemercombinaties (Johannes Wapperom, Van
Dijk, Huybert van Schagen) voor de verkoop gebouwde statige herenhuizen
Prinsessegracht 19-29. Deze drielaags huizen met laag souterrain zijn in meer of
mindere mate voorzien van decoratieve onderdelen in Lodewijk XIV-stijl.
Prinsessegracht 21 en 23 zijn boven de ingang voorzien van een tot aan de daklijst
doorlopende erkerpartij. Het interieur van Prinsessegracht 27 bevat onder meer een
plafondstuk van Matheus Terwesten (1731) en geschilderde behangsels van Hendrik
Willem Schweickhardt (1779). Ook Prinsessegracht 29 heeft een rijk 18de-eeuws
interieur. Aan de achterliggende Jan Evertsstraat staan nog enkele bijbehorende
vroeg-18de-eeuwse koetshuizen. Tussen 1726 en 1730 kregen de herenhuizen
Prinsegracht 69-73 - ook bekend als ‘De Drie Stoepen’ - hun huidige uiterlijk in
Lodewijk XIV-stijl met (geblokte) lisenen, pronkrisaliet, hardstenen bordestrap en
een souterrainplint met gedecoreerde hardsteenplaten. Vergelijkbaar zijn Prinsegracht
10, Prinsegracht 65 (gepleisterd) en Prinsegracht 6 (gepleisterd). De laatstgenoemde
werd in 1652 voor burgemeester Pieter Splinter gebouwd en kreeg bij een verbouwing
in 1700 voor
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Johan André van der Meulen, heer van Nieuwkoop, een extra verdieping en een
smalle achtervleugel. Johan Gael liet in 1732 de gevel en een deel van het interieur
wijzigen. Binnen telt het pand veel onderdelen in Lodewijk XIV-stijl. Van 1896 tot
1922 was het de woning van kunstverzamelaar A. Bredius, directeur van het
Mauritshuis. Zijn aan de gemeente verkochte kunstcollectie bleef tot circa 1960 in
dit pand gehuisvest (Museum Bredius; nu Lange Vijverberg 14). Iets smallere huizen
aan deze gedempte gracht zijn Prinsegracht 16 en 18 (tweede kwart 18de eeuw) met
asymmetrische ingang en vensters met geschulpte bovenrand.
Herenhuizen in Lodewijk XIV-vormen kwamen ook tot stand aan het Lange
Voorhout, zoals het brede herenhuis Lange Voorhout 13 met zandstenen pronkrisaliet
en aan de achterzijde korte zijvleugels en een uitgebouwd middendeel met
pronkrisaliet en bordes. Waarschijnlijk kreeg het deze vorm bij een verbouwing rond
1733 in opdracht van graaf Neale. Door opdeling van een breed 17de-eeuws huis
ontstonden in 1734 de drie door timmerman Frans van Gogh en metselaar Huybert
van Vianen voor de verkoop gebouwde vierlaags herenhuizen Lange Voorhout 26-30.
Alleen Lange Voorhout 28 kreeg een rijker uitgewerkte gevel met pronkrisaliet,
vensters met geschulpte bovenrand en een in het midden gebogen kroonlijst met
gesneden consoles. Het interieur is uitgevoerd in Lodewijk XIV- en Lodewijk
XV-stijl. Ook het in de kern 17de-eeuwse huis Lange Voorhout 12 (gevel 19de eeuw)
bezit een Lodewijk XIV-interieur. Een gevel met hardstenen plint, ingangsomlijsting
in Lodewijk XIV-vormen en een kroonlijst met gesneden consoles hebben de drielaags
herenhuizen Riviervismarkt 3 (gevel 1729, met mezzanino), Riviervismarkt 4 (1729;
kern 16de eeuw), Lange Houtstraat 11 (1731), Lange Vijverberg 12 (1733,
gereconstrueerd 1955), Oude Molstraat 32 (1747; inrijpoort 20ste eeuw), en het
eenvoudiger brede tweelaags huis Westeinde 28 (circa 1740; kern ouder). Zeer
uitbundig gedecoreerd in Lodewijk XIV-vormen is de op vlucht gebouwde gevel
van Lutherse Burgwal 13 uit 1732, met asymmetrisch pronkrisaliet. Ook de behouden
voorgevel van Raamstraat 47 heeft een asymmetrisch pronkrisaliet in Lodewijk
XIV-vormen. Het later tot vier winkels verbouwde brede herenhuis Noordeinde
138-140a, verbouwd in 1707-'08 voor François Fagel, griffier van de Staten Generaal,
bevat nog twee stucplafonds in Lodewijk XIV-stijl, waarvan één op de begane grond
(zichtbaar in café). Diverse onderdelen van het door Daniël Marot ontworpen interieur
van dit huis - dat van 1853 tot 1901 bezit was van de koninklijke familie - zijn echter
verplaatst naar paleis Lange Voorhout. De tuinkoepel hoort nu bij paleis Noordeinde.
De onderkelderde drielaags huizen Lange Vijverberg 14-16 ontstonden in 1755-'56
door nieuwbouw op de locatie van het vroegere Hof van Friesland, de huisvesting
van de Friese stadhouders bij hun verblijf in Den Haag. Manuel Lopes Suasso, Fries
gedeputeerde bij de Staten Generaal, liet het complex naar plannen van Pieter de
Swart opdelen in drie herenhuizen in Lodewijk XV-stijl. Nummer 14 huisvest nu
het Museum Bredius en bevat onder meer stucwerk in de vestibule met voorstellingen
van de Vier Elementen. Het iets bredere middenpand Lange Vijverberg 15 heeft een
rijker uitgewerkte ingangspartij en een trappenhuis met verfijnde Lodewijk
XV-ornamentiek en een balustertrap. Door uitbreiding van een ouder dwars huis
kreeg het brede onderkelderde drielaags herenhuis Herengracht 19-19a de huidige
H-vormige opzet bij een verbouwing rond 1763 in opdracht van David Le Leu de
Wilhem, heer van Waalwijk, Berlicum en Middelrode. Waarschijnlijk ontworpen
door Pieter de Swart zijn de gevels in Lodewijk XV-vormen en de nieuwe vestibule
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in de oostelijke voorbouw. De westelijke ingangspartij is rond 1873 gekopieerd naar
de oostelijke, toen het huis werd gesplitst. Bij de restauratie rond 1968 heeft men
weer schuiframen met 18de-eeuwse roedenverdeling aangebracht. Van het interieur
in Lodewijk XV-stijl resteren onder andere het trappenhuis met achtzijdige lichtkoepel
en een vestibule (geschilderd doekplafond in neo-Lodewijk XV-stijl). Een strenge
gevel in Lodewijk XV-stijl heeft het drielaags herenhuis Lange Voorhout 32, gebouwd
rond 1772 voor Cornelis van Heemskerck. Het rond 1780 nog gewijzigde interieur
is rijk uitgevoerd met betimmeringen en stucplafonds in Lodewijk XV- en Lodewijk
XVI-vormen en bevat geschilderde behangsels, bovendeurstukken en
schoorsteenstukken van Hendrik Willem Schweickhardt en Dirk van der Aa (circa
1772). Andere aardige voorbeelden van Lodewijk XV-stijl zijn de gevel van
Noordeinde 66 (1757), voorzien van een kroonlijst met kuifstuk, en de kroonlijst en
rijke hardstenen ingangsomlijsting van Bierkade 23 (circa 1750); de rest van deze
gevel is mogelijk rond 1860 gepleisterd en in aangepaste stijl vernieuwd.
Met Lodewijk XVI-elementen uitgevoerd is de gevel van Lange Voorhout 48 met
fijn gedecoreerd pronkrisaliet en eikenbladfestoenen boven de benedenvensters. Dit
herenhuis kwam tot stand bij een ingrijpende verbouwing rond 1776 in opdracht van
de medicus Abraham Westerhof. Het interieur in Lodewijk XVI-stijl bevat een
kamerbehangsel van Hendrik Willem Schweickhardt (1777). Het rond 1780
verbouwde herenhuis Lange Voorhout 62 vertoont Lodewijk XVI-vormen en bevat
een wellicht door P.C. la Fargue vervaardigde schildering op een schoorsteenboezem.
Achter het huis staat het bijbehorende koetshuis (Smidswater 20) met
blokbepleistering en mooi gesneden decoraties bij kalf en middenstijl van de twee
koetsdeuren. De brede gevel van

's-Gravenhage, Woonhuis Lange Voorhout 11 (1984)
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Lange Voorhout 16 is voorzien van een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-vormen en
een kroonlijst in Lodewijk XVI-vormen met een merkwaardige combinatie van
consoles en trigliefen. Het interieur bevat eveneens onderdelen in Lodewijk XVI-stijl.
Een ingangsomlijsting in Lodewijk XVI-stijl heeft de vooruitspringende entreepartij
van Lange Voorhout 11 en Lodewijk XVI-details vertoont de middentravee met
balkon van de later wit gepleisterde gevel van de samengevoegde huizen Lange
Voorhout 19-23 (gevel nr. 23 eind 19de eeuw naar analogie nrs. 19-21 opgetrokken).
Een aardige reeks (gerestaureerde) 18de-eeuwse gevels staat aan de Nieuwe Uitleg,
waarbij met name de nummers 22 en 23 Lodewijk XVI-details vertonen.
19de-eeuwse huizen
Vroeg-19de-eeuwse houten deuromlijstingen met empire-motieven zijn te zien
bij de herenhuizen Prinsegracht 61, Gedempte Burgwal 34 en Lange Voorhout 22-24;
het laatste heeft ook een doorrit in empire-vormen. In neoclassicistische stijl
uitgevoerd is het in 1824 gebouwde herenhuis Assendelftstraat 49, dat tot 1966 diende
als pastorie van de in 1972 gesloopte St.-Willibrorduskerk (1822). Het zeer brede
herenhuis Lange Voorhout 7 heeft een in oorsprong laat-15de-eeuwse kern en een
in de 18de eeuw door de familie Bentinck toegevoegde mezzaninoverdieping. Bij
een verbouwing in 1824 werd de gevel gepleisterd en voorzien van een
neoclassicistische zandstenen ingangspartij met zijlichten.
Voor zijn hovelingen liet koning Willem II in 1846-'47 aan weerszijden van de
nieuwe koninklijke manége (later Willemskerk) de herenhuizen Nassaulaan 3-11 en
13-23 bouwen naar een ontwerp in Willem II-gotiek van G. Brouwer of J.G.W.
Merkes van Gendt. Opvallend zijn de rechte wenkbrauwen boven de vensters en de
overhoekse ‘steunberen’ bij de hoeken. Neogotische details (circa 1855) zijn zichtbaar
bij de deur en de gietijzeren balustrade van het huis Tournooiveld 3. In verband met
de aangrenzende Gevangenpoort maakte P.F.W Mouton een neogotisch ontwerp
voor het in 1874 opgetrokken huis Plaats 33 met ronde traptoren (etalage begin 20ste
eeuw).
De bebouwing langs de Koninginnegracht kwam in 1843 op gang met een
grotendeels gepleisterde neoclassicistische huizenrij (nrs. 25-35) naar plannen van
aannemer-architecten H. van Meel en A. van den Endt. De rest van de bebouwing
volgde voornamelijk in eclectische vormen, waaronder als vroeg voorbeeld het
hoekpand nr. 15 (1848-'49). De meeste herenhuizen aan deze gracht verrezen midden
jaren zeventig, met als opvallende voorbeelden de nrs. 48-49, gebouwd voor P.J. de
Sonnaville en A.H. Drijfhout van Hooff, nr. 56 met rondboogvensters en gekoppelde
pilasters, en de nrs. 57-58 naar ontwerp van H.J. van den Brink. Latere rijke
voorbeelden zijn de naar plannen van aannemer-architecten J. Steffens en M.F.
Wijnekers voor suikerhandelaar F.W.P. Clignet gebouwde nrs. 62-63 (1882) en het
voor J.B. Maxwils gebouwde buurpand nr. 61 (1880), dat in 1882 een aangepaste
gevel kreeg naar plannen van Steffens en Wijnekers. De gevels van de nrs. 65-67
(1882-'83) neigen al meer naar de neorenaissance.
Aan de noordzijde van de binnenstad en in de eerste uitbreidingen in noordelijke
richting (Archipelbuurt) verrezen na 1860 veel herenhuizen in neoclassicistische en
eclectische vormen. Voorbeelden zijn de deels of geheel gepleisterde eclectische
huizen aan de Javastraat. De uit Nederlands-Indië gerepatrieerde suikermiljonair
J.W. Arnold liet het zeer brede herenhuis Javastraat 26 (1862-'64) bouwen met een
neoclassicistische hoofdopzet en eclectische detaillering. Bij een ingrijpende
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verbouwing in 1902 naar plannen van H.A. Reus voor W.R.A.C. graaf van Rechteren
Limpurg

's-Gravenhage, Woonhuizen Mauritskade

heeft men de linker koetspoort verbouwd tot gewone ingang en de vertrekken ingericht
in rijke neo-Lodewijk-stijlen; het trappenhuis is uitgevoerd in neorenaissance-stijl.
Na de aankoop in 1910 gebruikte de gemeente Den Haag de verbouwde balzaal als
raadzaal (tot 1972). Het interieur is in 1978-'79 gerestaureerd.
De herenhuizen aan de Burg. Van Karnebeeklaan kwamen begin jaren zeventig
van de 19de eeuw tot stand. Een neoclassicistische hoofdopzet met eclectische
detaillering bezit het indrukwekkende pand nr. 6-10 (1872-'73), gebouwd voor G.H.G.
Braam naar ontwerp van L.A. Brouwer. De brede gevel is voorzien van koetspoorten
bij de zijrisalieten en een fronton met palmetversiering bij het middenrisaliet. Verder
liet G.H.G. Braam het naastgelegen herenhuis nr. 12 (circa 1872) bouwen. Duidelijker
eclectisch van opzet zijn de nrs. 14 (1872; L.A. Brouwer), 17 en 19 (beide circa 1873;
F.H. van Malsen). Naar een eclectisch ontwerp van J. Noordendorp liet jhr. R.
Leeuwenhart van den Bosch de villa Van Karnebeeklaan 1 (1870; balkon 1924)
optrekken.
Beeldbepalend zijn de reeksen geschakelde herenhuizen aan de noordzijde van de
oude binnenstad. De Mauritskade kreeg in de jaren zestig van de 19de eeuw een
bebouwing met herenhuizen in eclectische stijl, voorzien van een hardstenen parterre,
gepleisterde vensteromlijstingen en een gepleisterde mezzanino. Deze opzet kenmerkt
zowel het blok Mauritskade 1-17 (met getoogde vensters), als het door J.J. Delia
ontwor-
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pen blok Mauritskade 19-33 (vensters met afgeronde hoeken) en het blok Mauritskade
43-57 (gepleisterde parterre). Vergelijkbaar zijn onder meer de rond 1873 gebouwde
herenhuizen Amaliastraat 1-15 en Amaliastraat 2-16 (J.J. Delia) en uit circa 1875
de huizen Parkstraat 24-36 en 105-109. Een grotere variant tonen de door J.J. Delia
ontworpen vierlaags herenhuizen Oranjestraat 4-10 (circa 1875) en Parkstraat 16-20
(circa 1877) met een lage derde verdieping in plaats van een mezzanino.
Bescheidener van opzet zijn Riouwstraat 200-214 (1891-'92; A. Lammers). De
door de aannemer-architecten G. van Wijk en N. Spijker opgetrokken geschakelde
huizen Van Speykstraat 26-32 (1881) hebben in het midden een groot gebogen fronton
met daarin een borstbeeld van de in 1831 omgekomen nationale held Van Speyk
temidden van vaandels en wapens. De rond 1881 aan de overzijde van de straat door
de aannemer-architecten J.J. van Sonsbeek en P. de Zoete gebouwde huizen Van
Speykstraat 7-31 hebben een gepleisterde parterre en ingangstravee met bescheiden
eclectische decoraties. Tot de in uitbundiger eclectische vormen uitgevoerde
herenhuizen behoren Scheveningseweg 8-12 (1868; B. Kuhnel en J.D. Meiners),
Laan Copes van Cattenburch 123-127 (1871-'72; J.H. van Sluijters), Zeestraat 76-78
(1878, M.L. Schroot), Anna Paulownaplein 3 (circa 1880), Bankaplein 4-5 (1883;
J.F. van der Vliet) en ten slotte Paleisstraat 10 (1888; B.P. Schippers) met een ronde
torenachtige ingangspartij in de binnenhoek. Het hoekpand Riouwstraat 216 (1890),
gebouwd in opdracht van ingenieur J.A. Ceuben naar ontwerp van J.F. of W.C.
Metzelaar, is een laat-neoclassicistisch voorbeeld met sterke neorenaissance-invloed.
Interessante voorbeelden van geheel gepleisterde herenhuizen in eclectische vormen
zijn Zeestraat 64 (circa 1860), voorzien van een geleding met dubbele pilasters,
Zeestraat 67-85 (circa 1860), Javastraat 1a-1c (circa 1865; J.J. Delia),
Scheveningseweg 6 (1875), Stationsweg 135 (circa 1880), met rijk gedetailleerde
cordonlijst

's-Gravenhage, Herenhuizen Sweelinckplein 2-3

en fries, en ten slotte Paleisstraat 2 (circa 1883), gebouwd naar plannen van de
aannemer-architecten Van Lith en Van Dam (etalages en vensterroeden zijn later
toegevoegd). Een rijke gepleisterde eclectische gevel (circa 1865) heeft het in de
kern midden-17de-eeuwse onderkelderde huis Huis Luchtenburch (Prinsegracht 5).
Op enkele plaatsen zijn ensembles herenhuizen te vinden die de overgang van de
eclectische vormen naar de neorenaissance illustreren. Zo staan aan het Nassauplein
niet alleen karakteristieke eclectische herenhuizen, zoals de nrs. 12-16 (1879-'80
L.C.J. de Zwaan) en 29 (1881, J.J. van Dam; erker 1898), maar ook het herenhuis
Nassauplein 33 (1883), dat al veel neorenaissance-elementen vertoont, en het in een
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Frans aandoende rijke neorenaissance-stijl uitgevoerde pand Nassauplein 31 (1887;
J.P.F. van Wijk en W.J. Vuyk). Een interessant ensemble van eclectische en
neorenaissance-herenhuizen is verder te vinden aan de brede Surinamestraat. Goede
voorbeelden in eclectische vormen, veelal met grote erkers, zijn onder meer de nrs.
1-7 (1882; J.C. Pietersen) en 9-17 (1882-'83; Th.J. Besseling), nr. 8 (circa 1885; C.J.
van Roode) en de nrs. 27 en 31-37 (1889-'90; Th.J. Besseling). In rijke
neorenaissance-stijl uitgevoerd zijn onder meer de door C.J. van Roode ontworpen
nrs. 2-6 (1885), 22 (1886), 38-40 (1888) en - wat eenvoudiger - de nrs. 39-45
(1890-'91). Interessante neorenaissance-voorbeelden zijn verder de nrs. 28 (1884;
H. Wesstra), 26 (circa 1887) en de door de trapgevel en grote achtzijdige hoekerker
met spits enigszins neogotisch ogende neorenaissance-huizen Surinamestraat 42-44
(1880-'81), ontworpen door rijksbouwmeester C.H. Peters, die zelf op nr. 42 woonde.
Een fraai ensemble van neorenaissanceherenhuizen verrees rond 1895 aan het door
de N.V. Haagsche Bouwgrond Maatschappij Duinoord ontwikkelde ovale
Sweelinckplein. Naar een prijsvraag winnend ontwerp (1891) van N. Molenaar sr.
kwamen in 1893 voor A. Abraas de op een hoek gebouwde herenhuizen
Sweelinckplein 2-3 en Banstraat 27 (Huize Sri Wedari) tot stand, geaccentueerd door
een erker en een traptoren met ingesnoerde spitsen. Zeer rijk uitgevoerd is ook de
forse ‘Villa Duinoord’ (nr. 1; 1894, H. Wesstra) met een torenvormige ingangspartij
met helmdak en houten lantaarn. Een accent met rijke geveltoppen, erkers en torentjes
kregen ook andere hoekpanden aan het plein, zoals Kon. Emmakade 170 en 171-172
(Z. Hoek) en Sweelinckplein 39-40. Goede voorbeelden in de gevelwanden zijn
onder meer de nrs. 13-14 (1894; J. Steenbeek), 28-31 (1897; K. Stoffels en W.
Verschoor), 52-55 (1896; J. Olthuis),
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71 (G. Brouwer jr.) en 83. Chaletstijl-elementen vertonen Sweelinckplein 84-85.
Huizen in neorenaissance-stijl verrezen in groten getale in de eind-19de-eeuwse
buitenwijken en bij de in die tijd uitgevoerde invullingen van oudere stadsdelen.
Uitbundige neorenaissance-vormen vertonen de onder- en bovenwoningen
Malakkastraat 138-144 (1881). Opvallend zijn ook de herenhuizen Balistraat 97
(circa 1882), met zeer brede gepleisterde banden en opmerkelijke vensterbekroningen,
en Bankastraat 100 (1883; H. Wesstra) met baksteendecoraties en een balkon op
gietijzeren zuilen. Neorenaissance-ontwerpen met veel eclectische elementen maakte
C.J. van Roode voor de herenhuizen Javastraat 82-86 (1887) en Lange Vijverberg
13 (1893-'94). De herenhuizen van het jongere gedeelte van de Koninginnegracht
werden ook opgetrokken in neorenaissance-stijl, zoals de door H.W.A. Croiset van
Uchelen ontworpen nrs. 94-95 (1888) en 93 (circa 1890), de door hem en E.F. Ehnle
ontworpen nrs. 97 en 98 (1892) en het door Ehnle ontworpen huis nr. 100. Uitbundiger
neorenaissance-vormen vertonen de nrs. 101 (1893; J.J. van Nieukerken) en 102-106
(1894; P. Lammens). Interessante neorenaissance-voorbeelden langs de Groot
Hertoginnelaan zijn de nrs. 1-13 (1893-'95; J.H. Eshuys) en 19-39 (1895-'97; J.H.
Wouters) en verder 22-24, 30-32 en 38-40 (alle circa 1895). Meer op Franse
voorbeelden geïnspireerd zijn de nrs. 68-70 (circa 1895), waarvan nummer 68 een
geveltop in chaletstijl heeft. Uit dezelfde tijd dateren ook de neorenaissance-huizen
Regentesselaan 1-115/2-100, met als meest opvallende voorbeelden de nrs. 15-39
(1897; J. Vos en A.C. Meijer). Op basis van een ontwerp van genieingenieur R.J.
van Mook (1882) kwamen in 1893-'96 de onderofficierswoningen Atjehstraat 33-123
tot stand (gewijzigd 1943 en 1979). Deze zogenaamde Commissiehuisjes vormen
twee identieke, langgerekte blokken met elk drie risalieten. De decoraties zijn
uitgevoerd in gele baksteen en natuursteen (wapens Artillerie en Cavalerie). De in
neorenaissance-vormen uitgevoerde huizen Laan Copes van Cattenburch 62-72
(circa 1892; G.J. Kurvers) vallen op door de sluitstenen met koppen boven de vensters,
de door de bouwvereniging ‘Rusteloos Werkzaam’ gebouwde huizen Nassau
Dillenburgstraat 27-45 (1899-1900) door de grote afwisseling in geveltoppen, en
de huizen Nassau Ouwerkerkstraat 6-14 (1901-'03; H. Lammens) door de grote
overdekte houten balkons. Late neorenaissancevormen hebben de door N. Molenaar
met erkers, topgeveltjes en torenachtige elementen ontworpen huizen Statenlaan 1-7
en 11-33 (1902) in helrode verblendsteen. Vergelijkbare ontwerpen van zijn hand
zijn Statenlaan 4-10 (1901) en de voor de exploitatiemaatschappij Statenplein
gebouwde herenhuizen Statenplein 4-13, Statenlaan 2-2b en Willem de Zwijgerlaan
1-5 (1902). De op de vroege Franse renaissance geïnspireerde neorenaissance-gevel
met weelderige decoraties van Bezuidenhoutseweg 3 (1907) is een ontwerp van W.B.
van Liefland.
20ste-eeuwse huizen
Een combinatie van neorenaissance-elementen met chaletstijl-vormen vertonen
de huizen Wassenaarseweg 21-27 (1896; C.J. van der Zijden), voorzien van
vakwerkgeveltoppen, Stephensonstraat 19-45 (1898-'99; J. Vos en
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's-Gravenhage, Woonhuizen Badhuisweg 226-232

's-Gravenhage, Woonhuis Laan van Meerdervoort 215

A.C. Meijer), met dakerkers en door korbeelstellen omlijste loggia's. Voor
meestersmid E. Beekman ontwierp J.W. Bosboom de door bebouwing ingesloten
Villa Helena (Hooistraat 9; 1901-'02) in een combinatie van chaletstijl en jugendstil.
Chaletstijl-vormen zijn verder bepalend voor de huizen Beeklaan 458-498 en 425-429
(circa 1910). Het ontwerp van de huizen Willem de Zwijgerlaan 111-157 (circa 1915)
is geïnspireerd door de cottagestijl. Aannemer-architect J.P.J. Lorrie bouwde in 1896
voor zichzelf het pand Smids-
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water 26, deels in neogotische en deels in jugendstil-vormen. Het jugendstilinterieur,
met meubels van de firma Mutters en glas-in-lood van E.W.F. Kerling is behouden.
F.J.G. Wirtz, directeur van Hotel des Indes, liet het herenhuis Jan van Nassaustraat
35 (1899) bouwen naar een opvallend ontwerp van J. Mutters jr. waarin
pseudo-vakwerk en jugendstil-vormen zijn gecombineerd. In opdracht van E.A.F.
Blokhuis maakte Mutters voor het herenhuis Jan van Nassaustraat 107 (1899-1901)
een op de Belgische art nouveau geïnspireerd ontwerp met waaiervormige decoraties
boven de vensters. De door J. Olthuis ontworpen herenhuizen Laan van Meerdervoort
213-237 (1900-'01) vormen een bijzonder jugendstil-ensemble met een grote
afwisseling in vormen en toegepaste materialen. Binnen dit complex valt vooral nr.
215 op door zijn rijke art nouveau vormen. De plannen van Olthuis voor dit pand
werden uitgevoerd door C. Zanen en P. Rinses. Het rijke beeldhouwwerk aan de in
kunstzandsteen (fabriek Kranenburg) uitgevoerde gevel is van J.W. Symolt. Eveneens
ontworpen door Olthuis zijn de hoge jugendstil-panden Laan van Meerdervoort
164-168 (1903), uitgevoerd in helrode verblendsteen met tegeltableaus van
porseleinfabriek Rozenburg. Minder spectaculair, maar in kleurgebruik en afwisseling
van vormen en decoraties duidelijk beïnvloed door de jugendstil zijn Laan van
Meerdervoort 340-420 (circa 1905) en 315-403 (circa 1910), met name de nummers
337-347. Interessante jugendstil-ontwerpen van J.W. Bosboom zijn de voor zichzelf
ontworpen woning annex kantoor Anna Paulownastraat 73-75 (1901) en het pand
De Ruyterstraat 52a-e (1903), waar J.C. Altorf zijn beeldhouwersatelier had. Beide
panden hebben zeer grote erkers en heel kenmerkend is de toepassing van felgekleurde
verblendsteen. Een detaillering met verschillende kleuren steen is ook bepalend voor
de woningen Cornelis de Wittlaan 59-81 (1902-'03; Z. Hoek), het dubbele herenhuis
Johan van Oldenbarneveltlaan 74-76 (1903; H. van Noort), de fraaie herenhuizen
Badhuisweg 226-232 (1909-'10), de licht gebogen gevel van het huis Valkenboslaan
52 (circa 1905) en verder voor de middenstandwoningen Galileistraat 155-191 (1905)
en de portiekwoningen Frans Halsstraat 6-76 (1908).
In Nieuw Historiserende vormen kwamen in 1908 de herenhuizen Huize Mellard
(Javastraat 2a) en Javastraat 2b tot stand, het eerste naar ontwerp van A. Broese van
Groenou en W.C. Fletterman, het laatste voor meubelfabrikant K.G. Pander naar
plannen van A.P. Smits en J. Fels. In ‘Um 1800’-stijl ontwierp E.F. Ehnle zowel de
naastgelegen en met natuursteen beklede villa Javastraat 2 (1908) als de natuurstenen
gevels van de herenhuizen Lange Voorhout 14 en Herengracht 21 (beide circa 1910).
Uit dezelfde tijd is de in neo-Lodewijk XVI-stijl uitgevoerde natuurstenen gevel van
Denneweg 60-62a.
In expressionistische vormen verrezen onder meer de met gezwenkte daken
uitgevoerde middenstandswoningen Laan van Meerdervoort 609-615 e.o. (circa
1920) en het subtiel gedetailleerde huis Badhuisweg 185-187 (circa 1925). Een
zakelijk-expressionistische vormgeving hebben onder meer de huizen Mesdagstraat
14-36 (1925, F.L.J. Lourijsen), Gabriël Metsusstraat 2-84 (circa 1925) en Laan van
Meerdervoort 829-869 (1927; J. van der Weele). Naar kenmerkende
zakelijk-expressionistische ontwerpen van J.J. Brandes kwamen rond 1927 in de
wijk Marlot de geschakelde huizen Zuidwerflaan 14-17, Van Hoeylaan 20-26 en
33-37, en de bebouwing aan het Zuidwerfplein tot stand. Van zijn hand zijn onder
meer ook verschillende woningen in de reeks Benoordenhoutseweg 228-258 (1928)
en de huizen Nieuwe Parklaan 48-56 (circa 1930). Het karakteristieke
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woningbouwcomplex Kwartellaan e.o. (1927-'28), ontworpen door A.J. Kropholler
in traditionalistische vormen, bestaat uit blokjes woningen met schild- en zadeldaken.
In functionalistische vormen uitgevoerd zijn de huizen Johan van Oldenbarneveltlaan
98-114/121-123 en Doornstraat 64-68 (1919-'20; J. Duiker en B. Bijvoet), de
herenhuizen Jozef Israëlslaan 61 en Mauvestraat 56 (1925; J. Wils en F.L.J.
Lourijsen) en de door W. Greve jr. ontworpen betonwoningen Mezenlaan 101-107,
Laan van Poot 152-158 (1920-'21) en Westduinweg/Scholstraat e.o. (1921).
Villa's. Ter plaatse van een in 1855 door de gemeente van het Koninklijk Huis
gekocht landschapspark ten noorden van de binnenstad kwam naar ontwerp van
stadsarchitect W.C. van der Waeyen Pieterszen de villawijk Willemspark tot stand.
Rond het ovale centrale Plein 1813 verrezen wit gepleisterde villa's in eclectische
stijl, zoals de voor H.C. Bekking, oud-resident op Java, gebouwde villa nr. 2
(1860-'61; ontwerp Q. Wennekers). Uit dezelfde tijd dateren de villa's nr. 4, gebouwd
voor J.C.W. Merkus (achter uitgebreid) en nr. 3, ontworpen door J.P.C. Swijser voor
T.F. Schill (stal en koetshuis iets later toegevoegd). De in 1864 voor A. Vrolik naar
ontwerp van J.J. Delia gebouwde villa nr. 1 heeft men ingrijpend verbouwd in
1923-'25, waarbij ook 17de- en 18de-eeuwse interieuronderdelen van elders werden
ingebracht. In de omgeving van dit plein staan nog de identieke wit gepleisterde
villa's Alexanderstraat 1 en 2 (1860, E. Saraber) en de voor J.F. Vollgraff gebouwde
villa Sophialaan 4 (circa 1860; mezzanino 1939). Als aanvulling kwamen de wit
gepleisterde eclectische herenhuizen Sophialaan 9-13 (circa 1860, Q. Wennekers),
10-12 (1860, A. Roodenburg) en 1 (circa 1873, P. Schroot) tot stand, evenals de
eclectische herenhuizen Alexanderstraat 1-26 (circa 1860; J.J. Delia, J.P.C. Swijser
en Q. Wennekers).
Het rond 1888 naar plannen van W.B. van Liefland aangelegde Prinsevinkenpark
heeft een bebouwing met herenhuizen en villa's in neorenaissance-stijl rond een
ovaalvormig plein. Opmerkelijk zijn de ijzeren tuinhekjes met kleine ronde
huisnummerplaquettes. Voor mr. David van Weel verrees hier de villa nr. 2 (circa
1888) en mr. A. Kerdijk liet de met terracotta-decoraties versierde villa nr. 15 (1891;
J.J. van Nieukerken en Z. Hoek) bouwen. Van Nieukerken was ook betrokken bij de
bouw van de geschakelde herenhuizen 11-12 en 13-14 (1888) voor de coöperatieve
bouwvereniging ‘Ons Belang’. In het rond 1910
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bebouwde middengedeelte van het park staat de voor L. Simons opgetrokken villa
Nieuw Parkwijck (nr. 42; 1913), ontworpen in rationalistische stijl door H.P. Berlage
met gebogen geveldelen en grote dakoverstekken.
Langs de Scheveningseweg vormde zich een reeks villa's in uiteenlopende stijlen.
De oudste is de bescheiden eclectische villa Kandida (nr. 108; 1863). Daarna volgden
de neorenaissance-villa's nr. 72 (1897, J. Steenbeek), met imposante toren bij de
ingangspartij, en Goede Reede (nr. 48; 1899, C.G. Smit). Villa Anna (nr. 52; 1899,
J. Limburg) is ontworpen met rationalistische details. Een combinatie van jugendstil
en chaletstijl vertoont de villa Johanna Hendrika (nr. 46; 1900, J.H. Eshuys) en in
Nieuw Historiserende vormen uitgevoerd is de dubbele villa Scheveningseweg
110-112 (circa 1925). Voor C. Henny, directeur van het verzekeringsbedrijf ‘De
Nederlanden van 1845’, ontwierp H.P. Berlage de Villa Henny (nr. 42; 1898) als een
rationalistisch Gesamtkunstwerk. Bijzonder is onder meer de in schoon metselwerk
met decoraties in natuursteen- en smeedijzerwerk uitgevoerde hal.
Een ander villalint vormde zich langs de Nieuwe Parklaan richting Scheveningen
Bad. Een combinatie van neorenaissance en jugendstil-vormen vertonen de villa's
nr. 7 (1899, J.G. Meijens), 9 (circa 1900) en Putruwiel (nr. 17; circa 1905), de laatste
heeft een forse zeshoekige hoektoren met zinken koepel en tegeltableaus van de
firma Rozenburg. Jugenstil- en chaletstijl-vormen zijn gecombineerd bij de villa
Ninni (nr. 55; 1904-'05, J.H. Pfeiffer). Interessante jongere villa's aan de Nieuwe
Parklaan zijn Het Weide Huis (nr. 60; 1928, D. Roosenburg), in landhuisstijl, en de
expressionistische villa Windekind (nr. 76; 1927-'28), met opvallend groot
dakoverstek. De laatstgenoemde werd gebouwd voor F. van 't Sant, vertrouwensman
van koningin Wilhelmina. Nabij de Nieuwe Parklaan liet huisarts W.J.H. Leuring
naar ontwerp van de Belgische architect H. van de Velde de bijzondere art
nouveauvilla De Zeemeeuw (Wagenaarweg 30; 1901-'02) bouwen. De centrale hal
met galerij en lichtkoepel bevat een door J. Thorn Prikker vervaardigde
sgrafittowandversiering met filosofisch-religieuze voorstelling.
De tussen het St.-Hubertuspark en de Nieuwe Scheveningse Bosjes ontstane wijk
Duttendel bevat vooral villa's in historiserende vormen. Bijvoorbeeld de door A.
Broese van Groenou ontworpen geschakelde villa's Van Lennepweg 38-40 (1907)
en 30-32 (1908) met decoratieve vakwerktopgevels (‘tudorstyle’). De voor Ch.F.
Stokvis naar plannen van A.P. Smits en J. Fels gebouwde villa De Sprank (Tapijtweg
1-1a; 1913-'15, uitgebreid 1920) is een bijzonder voorbeeld van landhuisstijl en heeft
fraai gedetailleerde schoorstenen.
Andere voorbeelden in deze stijl zijn de villa Duynrose (Tapijtweg 10; 1914, A.P.
Smits en J. Fels), gebouwd voor T. Stokvis, en de villa Klatteweg 22 (1917, A.H.
Wegerif jr.).
De villawijk Zorgvliet kwam rond 1913 tot stand met in Nieuw Historiserende
vormen uitgevoerde grote villa's, die nu vaak dienen als ambassade of
ambassadeurswoning. Goede voorbeelden zijn de villa Theodora (Carnegielaan 9;
1913, A.P. Smits en J. Fels), gebouwd voor T. Stokvis, en de villa Groenhove (Tolweg
1; 1913-'14). Iets bescheidener is de villa Tenrande (Carnegielaan 11; 1913, J. Mutters
jr.) en forser van formaat zijn de villa's Buitenrustweg 3 (1912-'13, J.W. Hanrath)
en Simpang (A. Gogelweg
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4; 1913-'14, Ed. Cuypers). Late neorenaissance-elementen vertoont Tobias Asserlaan
8 (1913, M.A. en J. van Nieukerken). Opvallend door het contrast van de helrode
baksteen met de witte decoratieve elementen en erkers is de villa Gondang (Andries
Bickerweg 1c; 1913, S. de Clercq). Ontworpen door L.J. Falkenburg zijn Tobias
Asserlaan 6 (1913) en R.J. Schimmelpennincklaan 3 (1915) met hoog souterrain en
bordes met trap. Een gepleisterde variant is de grote villa Andries Bickerweg 2 (circa
1915) met fors middenrisaliet op een portiek met zware gecanneleerde zuilen. Door
Italiaanse voorbeelden geïnspireerd is het historiserende ontwerp van J. Limburg
voor de voor margarinefabrikant S. van den Bergh gebouwde villa Tobias Asserlaan
2 (1912-'14), die geheel is bekleed met natuursteen en voorzien van ranke zuilen.
Ontworpen in ‘Um 1800’-vormen zijn Huize Mellard (A. Gogelweg 2; 1913, Z.
Hoek en J.T. Wouters) en de gepleisterde dubbele villa R.J. Schimmelpennincklaan
1/Stadhouderslaan 1 (1913). Jongere voorbeelden in deze wijk zijn de
zakelijkexpressionistische villa's Sevensteyn (A. Gogelweg 20; 1920-'21, W.M.
Dudok) en Jacob Catslaan 12 (1920-'21, J. Duiker) en de in een combinatie van
expressionistische vormen en landhuisstijl voor E.H. de Vries gebouwde villa Jacob
Catslaan 14
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(1925, A.D.N. en J.G. van Gendt), met een forse wapensteen boven de ingang. In
het aangrenzende Statenkwartier staan ook interessante vroeg-20ste-eeuwse villa's
in verschillende stijlen. Beeldbepalend met zijn hoge toren met koepeldak en grote
hoekerker is de neorenaissance-villa Duinrust (Statenplein 21; 1903). Prins
Mauritslaan 1 (1903, J.F. Klinkhamer en B.J. Ouëndag) vertoont Jugendstil- en
chaletstijlelementen. Op Engelse voorbeelden geïnspireerde neogotische vormen
bezit de villa Eisenhowerlaan 130 (1908, Z. Hoek en J.T. Wouters) en in rijke ‘Um
1800’-stijl uitgevoerd is Huize De Kempenaer (Eisenhowerlaan 132; 1909, J. Mutters
jr.), gebouwd voor jkvr. Van Andringa de Kempenaer. In Nieuw Historiserende
vormen gebouwd is Verlengde Tolweg 8 (circa 1915), terwijl A. Goekooplaan 7
(circa 1915) een voorbeeld is van landhuisstijl.
Verspreide voorbeelden. In het villapark Meer en Bosch (Scheveningselaan, Meer
en Boslaan e.o. (Kijkduin); 1920-'23) kwamen in opdracht van bouwbureau J.D. van
der Houwen kleine landhuizen of villa's tot stand naar ontwerpen van J. Duiker en
B. Bijvoet. J.J. Brandes, W. Verschoor en J.J. Hellendoorn ontwierpen
zakelijk-expressionistische villa's in het villapark Marlot (Zuidwerfplein e.o.;
1923-'34). Een antroposofische vormgeving heeft de (later gesplitste) villa Winjewanje
(Nieboerweg 214-216; circa 1925, F. Gerretsen en C. Wegerif). Voorbeelden in
functionalistische vormen zijn onder meer de betonnen villa Roodborstlaan 18 (1923;
ontwerp F.A. Koch) en - aan de rand van de wijk Duinzigt - de door G.Th. Rietveld
ontworpen villa's Van Soutelandelaan 42 (1936), Van Ouwenlaan 42 (1935; uitgebreid
1976) en Van Ouwenlaan 44 (1939), alsmede Huis Leembruggen (Nyelantstraat 6;
1936, J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen) en Villa Hartog (Van Soutelandelaan 141; 1938,
J.B. van Loghem).
Hofjes. Het in 1616 op het terrein van de familie Doublet gestichte H. Geesthof
(Paviljoensgracht 51-125; gerestaureerd 1935 en 1984-'85) [50] bestaat uit vier
vleugels om een binnenhof. Het poortgebouw met regentenkamer uit 1647 is voorzien
van de wapens van Den Haag en Holland. Gesticht in 1647 is het U-vormige Hofje
Cornelia van Wouw (Lange Beestenmarkt 49-85; gerestaureerd 1950-'61 en 1989-'94))
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[51] met aan de straat twee halsgevels. Het binnenhof wordt afgesloten door een
muur met een waarschijnlijk door Bartholomeus van Bassen ontworpen classicistische
poort. Op basis van een erfenis van jhr. Johan de Bruyn van Buytewech, heer van
Nieuwkoop († 1657) verrees in 1659-'62 naar ontwerp van Pieter Post het Hofje van
Nieuwkoop (Warmoezierstraat 36-52/92-202; gerestaureerd 1980-'83) [52]. Dit zeer
grote hofje met 62 tweelaags woningen om een langgerekt binnenterrein kreeg vier
hoekpaviljoens en aan de Prinsegracht een classicistisch poortgebouw met
pronkrisaliet, voorzien van de wapens van de bouwheer en zijn vrouw en met
beeldhouwwerk van Joris Minne. Mogelijk al in 1656 begonnen als tuinpaviljoen of
zomerhuis en later (gevelsteen 1661) afgebouwd en opgenomen in het hofje is het
middenpaviljoen met achtzijdige koepellantaarn in de noordvleugel. De hier ingerichte
regentenzaal heeft een monumentale schouw met schilderstuk van Michel Angelo
Immenraedt (1661). Het straathofje van de Stichting De Geefhuisjes (Hoge Zand
2-24) [53] dateert uit 1666 en is verbouwd in de 19de eeuw en gerestaureerd in 1977.
De hoger opgetrokken middenpartij met fronton bevat twee gevelstenen; de ene
memoreert de oprichting van de oorspronkelijke woningen in 1563 aan de
St.-Jacobstraat, de andere de herbouw aan het Hoge Zand. Het compacte Hooft's
hofje (Assendelftstraat 53-89) [54] werd in 1754-'56 gebouwd uit het legaat van
Agenis Hooft en heeft een tweelaags voorbouw met een pronkrisa-
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liet bekroond door een kuifstuk met wapens.
In 1831 stichtte mevrouw E.M.M. Groen van Prinsteren-Van der Hoop het achter
een met deur afgesloten gang gelegen Rusthof (Parkstraat 41-61), in fasen gebouwd
tussen 1842 en 1870 met regentenkamer, directricewoning en meisjesschool
(gerenoveerd 1987). In opdracht van de ‘Commissie van Algemeen Beheer tot
Aanbouw van Armenwoningen’ werden in 1840-'41 de zogeheten diaconiewoningen
(Om en Bij 16-116) gebouwd naar plannen van A. Roodenburg. In 1856 werden ze
overgedragen aan de Herv. diaconie. Aan de rijen rug-aan-rugwoningen met
mansardedak (gerenoveerd 1971-'72) heeft men later een diaconale bakkerij annex
bakkerswoning (Om en Bij 2; 1856) en de woningen Om en Bij 4-15 (1882)
toegevoegd. Het hofje van de Lammersstichting (Schelpstraat 5-43) werd gesticht
in 1875 door Dirk en J. Anthonia Lammers en uitgevoerd naar plannen van B.P.
Schippers. De twee parallele rijen woningen worden aan de straatzijde verbonden
door een muur met ingangspartij. Een vrijwel identiek hofje staat in Scheveningen
(Badhuisstraat). Ter vervanging van de met een legaat van schout Floris van Dam
(† 1563) in 1606 gestichte voorganger aan de Prinsestraat kwam in 1884 naar plannen
van B. Kuhnel het huidige Hofje van Floris van Dam (Lange Beestenmarkt 21-47;
nrs. 21a-c uit 1908) tot stand op de plek van het Lutherse Hofje. Van de voorganger
resteert de stichtingssteen (1606) en van het Lutherse Hofje een wapensteen met
zwanen (1649; achterzijde toegang). In 1907 gebouwd naar een
neorenaissance-ontwerp van W.B. van Liefland ter vervanging van het oorspronkelijke
hofje aan de Boekhorststraat (1676) is het U-vormige tweelaags Hofje van Hoogelande
(J. Camphuysstraat 61; gerenoveerd 1987).
Arbeiderswoningen. Buiten de hiervoor genoemde hofjes van liefdadigheid
werden in Den Haag op achterterreinen veel eenvoudige rijtjeswoningen voor armen,
knechten en kleine zelfstandigen gebouwd. Een deur of poort aan de straat geeft
toegang tot deze arbeiders- of exploitatiehofjes. Vroege voorbeelden zijn het
Severiehofje (Noordeinde 104-120; 1768-'69) en het hofje Het Lissabon (Denneweg
34-42; circa 1770) - beide aangelegd door meestertimmerman A.Th. Zodaer - en het
hofje van Kuypers (Denneweg 144-178; 1773). Als gevolg van de industrialisatie
namen aantal en omvang van dergelijke hofjes sterk toe. Voorbeelden van
midden-19de-eeuwse particuliere stichtingen zijn de woningen Javastraat 99-161,
nu ‘Hofje het Javalaantje’, Javastraat 229-259, het door de Delftse fabrikant A.N.
de Lint gestichte Alexanderhofje (Bankastraat 7-81; circa 1874) en de door metselaar
J.J. van der Vet gebouwde woningen Trompstraat 172-198 (circa 1875;
Artiestenhofje). Het uit vier rijen, voornamelijk rug-aan-rug geplaatste, woningen
bestaande Mallemolenhofje (Mallemolen 55 (1-63); 1868-'69) werd verwezenlijkt
door aannemer J. Jager en S. van der Kamp. Een laat voorbeeld zijn de in 1913 door
A.J. Kooper gestichte rugaan-rug-woningen Cantaloupenburg 4 (1-40), waarvan de
huisjes langs Kerkstraat later zijn afgebroken.
De ‘Vereeniging tot Verbetering der Woningen van de Arbeidende Klasse’ liet in
1854-'56 het woningbouwcomplex Schuddegeest (Schuddegeest 40-196 e.o.) bouwen
naar plannen van E. Saraber (deel complex gesloopt circa 1880, rest gerenoveerd
1992-'94). De blokken met onder- en bovenwoningen kregen in
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1904 hun huidige vorm toen de oorspronkelijk lage verdieping werd vervangen door
twee verdiepingen. Een lage verdieping hebben nog de rug-aan-rugwoningen
Schuddegeest 150-166. Door dezelfde vereniging naar plannen van Saraber gebouwd
zijn de rug-aan-rugwoningen Van Hogendorpstraat 52-162 (1862-'69, gewijzigd
1914, deel complex afgebroken 1931), het grote complex Hoefkade 60-310 (1874;
gerenoveerd 1984) en de veel jongere beneden- en bovenwoningen Fahrenheitstraat
27-179, uitgevoerd in jugendstil-vormen naar plannen van H. de Mol van Otterloo
en G.J. Alink (1906, gerenoveerd eind 20ste eeuw). Nabij de complexen Mallemolen
en Schuddegeest ontwierp H. Wesstra het in 1881 deels met rug-aan-rug-woningen
gebouwde complex Paramaribostraat 23-141 (gemoderniseerd 1937). Het door de
's-Gravenhaagsche Bouwmaatschappij naar ontwerp van W.B. van Liefland
gerealiseerde woningbouwcomplex Jacob van Campenstraat e.o. (1890) bestaat uit
gepleisterde woningen in sobere neorenaissance-vormen (gerenoveerd en deels
gesloopt 1968-'71). Eveneens door Van Liefland als wijkje ontworpen zijn de Van
Ostadewoningen (Hannemanstraat 156-298
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e.o.; 1885-'95), gebouwd voor de ‘Vereeniging tot het Verschaffen van Woningen
aan Minvermogenden’. De in neorenaissance-vormen uitgevoerde bebouwing met
beneden- en bovenwoningen is grotendeels als rug-aan-rug woonhuizen opgezet en
heeft in het midden wat rijker uitgevoerd met enkele torenachtige bouwdelen
(gerenoveerd 1939 en 1973).
Woningbouwprojecten. In verband met de sanering van de verkrotte dorpskern
van Scheveningen liet de gemeente Den Haag in 1916-'17 in de wijk Duindorp de
Zeezwaluwhof, de Meeuwenhof en de Pluvierhof bouwen naar expressionistische
ontwerpen van W. Greve en P.C. Albers. Deze in 1953 en rond 1985 gerenoveerde
complexen hebben een buitenring met onder- en bovenwoningen en een via
poortgebouwen toegankelijke eenlaags binnenring; enkele van die doorgangen zijn
voorzien van zijarcaden voor voetgangers. In de Bloemenbuurt liet de Coöperatieve
Woningbouwvereniging Tuinstadwijk ‘Daal en Berg’ in 1919-'22 naar een
functionalistisch ontwerp van J. Wils de Papaverhof bouwen met rugaan-rug
geschakelde middenstandswoningen rond een plantsoen. Bij de restauratie in 1989
heeft men buitengevelisolatie aangebracht en ruw pleisterwerk. Als een buitenring
dienen de étagewoningen Klimopstraat 1-31, 2-48 en 58-128 e.o. (1920-'21; J. Wils).
Aan de oostzijde wordt de toegang gevormd door de woningen Klimophof 1-14 (circa
1920; J. van der Weele) aan een met poortgebouwen afgesloten straat. Vergelijkbare
projecten van de woningstichting Patrimonium in het Transvaalkwartier zijn de naar
ontwerpen van L. Cussell, J.N. Munnik en A. Verschoor uitgevoerde complexen
Tweede Pietersburgstraat e.o. (1920-'21) en De Vrijstaathof (De la Reyweg 526-576
e.o.; 1923-'24). Op het binnenterrein van de laatste staat ook een schoolgebouw
(1923) en heeft men in 1979 een binnenschil met woningen toegevoegd. Iets jonger
is het door Patrimonium in de Moerwijk verwezenlijkte complex Rederijkerstraat
208-242 e.o. en Esmoreitplein (1935), eveneens met poortgebouwen.
Op veel plaatsen in de stad zijn straten met portiekwoningen in
zakelijk-expressionistische vormen te vinden. Enkele voorbeelden zijn
Sneeuwbalstraat 4-128/1-131 (circa 1920), Mient 5-111 (1922-'24, J.B. Fels),
Vechtstraat 2-72 (circa 1925) en de woningen aan beide zijden van de Thorbeckelaan.
De door J.A.H.W. Cramer voor de Coöperatieve Bouwvereniging ‘Gemeenschappelijk
Eigendom’ ontworpen portiekwoningen Goudsbloemlaan 14-60/15-59 (1922-'23)
vallen op door de erkers met horizontale beplanking en de met pannen bedekte
verticale ‘dakrand’. A. Pet ontwierp de portiekwoningen Gouverneurlaan e.o. (1928),
met torenachtige accenten bij het Jonckbloetplein, en de portiekwoningen Vondelstraat
48-262 (1929-'31). J.J. Brandes ontwierp de portiekwoningen Juliana van

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Stolberglaan 241-411/310-488 e.o. (1926-'27) en het woningbouwcomplex
Pinksterbloemplein e.o. (deels jaren dertig, rest circa 1950).
Het complex Molensloot (Loudonstraat e.o.) werd op basis van een
stedenbouwkundig plan van C. van Eesteren (1928) in de jaren dertig uitgewerkt
door B. Merkelbach en Ch. Karsten, met woningen in zowel functionalistische als
zakelijk-expressionistische vormen. Van na de oorlog dateren de flatgebouwen
Dotterbloemlaan 48-88/51-105 (circa 1950) met klokgevelachtige bekroningen bij
de trapportalen.
Appartementengebouwen. Vanaf 1915 verrezen in Den Haag diverse
appartementengebouwen voor de welgestelden. Het vroegste voorbeeld van een
dergelijke woonflat is Huize

's-Gravenhage, Nirwanaflat (1990)
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Boschzicht (Benoordenhoutseweg 24-39; 1918-'20) [124], gebouwd voor de
maatschappij ‘De Moderne Woning’ naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp
van W. Verschoor in samenwerking met C. Rutten. Het voorm. Haagsch Tehuis voor
Ongehuwden (Rijswijkseweg 340-342; 1923-'25, renovatie 1982) werd gerealiseerd
in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen naar een rationalistisch
ontwerp van K.P.C. de Bazel († 1923). De uitvoering werd voltooid onder leiding
van A. Broese van Groenou en S. de Clercq. De Nirwanaflat (Benoordenhoutseweg
227; 1927-'29) [125] is een torenflat van acht bouwlagen, uitgevoerd in gewapend
beton met stalen kozijzen naar een functionalistisch ontwerp van J. Duiker en J.G.
Wiebenga. Opvallend is ook het expressionistische appartementengebouw Oldenhove
(Laan van Meerdervoort 52; 1928-'32, F.A. Warners) met als verticaal accent een
overhoekse vierkante toren. Behalve flats bevatte dit gebouw ook een autoshowroom,
twee winkels en een garage. De in 1930-'34 naar een zakelijk-expressionistisch
ontwerp van J.J. Brandes opgetrokken Parkflat Marlot (Offenberglaan 1) bestaat uit
enkele om een binnenterrein met tuin en vijver geformeerde gebouwen met half
ondergrondse garages en een centraal gebouw met toren.
Andere voorbeelden van appartementengebouwen, alle in
zakelijk-expressionistische stijl, zijn Arendsburg (Wassenaarseweg 102-154; 1924-'25,
W. Verschoor), Lange Vijverberg 20 (1926, A.P. Smits), Zorgvliet (A. Gogelweg
1-91; 1923-'27, A. Broese van Groenou en A. Alberts) en De Hogenhout (Van
Hogenhoucklaan 56-60; 1929-'30, F.L.J. Lourijsen). Begin jaren dertig verwezenlijkt
zijn de appartementengebouwen Louis Couperusplein 2-72/11-73 (1930-'31, J.J.
Brandes), Groenendaal (Van Alkemadelaan 400-606; 1931, W. Verschoor), Duinwyck
(Van Alkemadelaan 350; 1929-'32, L.M. van den Berg en J.J. Groenema) en de
woonflat Willemspark (Zeestraat 95-257; 1929-'31, A.H. Wegerif) [126] met een
meer functionalistisch karakter. Late voorbeelden van dit type zijn Fazantplein 5-16
(1938, H.J. de Haan) en Scheveningseweg 84 (circa 1940).
Logementen. Het rond 2003 ten behoeve van de Tweede Kamer gerestaureerde
voorm. Logement van Amsterdam (Plein 23) [55] verrees in 1737-'41 naar ontwerp
van Isaac de Moucheron en onder bouwdirectie van Coenraad Hoeneker. De brede
natuurstenen gevel in Lodewijk XIV-stijl heeft twee pronkrisalieten; links was het
gedeelte voor de afgevaardigden bij de Staten van Holland, rechts voor die bij de
Staten-Generaal. Begin 19de eeuw verdween de linker ingang bij het opheffen van
de interne scheiding. Daarna diende het gebouw onder andere als rijksarchief
(1854-'1913) en ministerie van Buitenlandse Zaken (1914-'84). De twee trappenhuizen
hebben rijk stucwerk van Carlo Laghi. Verder zijn er vertrekken met elementen in
late Lodewijk XIV-stijl. De bel-etage is grotendeels ingericht in empire-stijl naar
plannen
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van B.W.M. Ziesenis (1814-'16). Het gebouw is na een restauratie in 2003-'04 in
gebruik genomen door de Tweede Kamer.
Eveneens aan het Plein staat het in 1739-'46 naar plannen van Adriaan Moens
gebouwde Logement van Rotterdam (Plein 4) [56], waarvan de zandstenen gevel in
Lodewijk XIV-stijl is voorzien van het wapen van die stad. Het heeft
interieurelementen in Lodewijk XIV-stijl. Sinds 1819 heeft het gebouw de functie
van ministerie van Oorlog, nu Defensie. Het linkerdeel met groot rijkswapen dateert
uit 1902.
Sociëteiten. Van het brede wit gepleisterde pand van de voorm. sociëteit De
Besognekamer (Buitenhof 21-24) [57] diende het rechter deel vanaf 1639 als logement
voor de afgevaardigden van Leiden. Na aankoop door de sociëteit in 1807 volgde
een verbouwing naar plannen van P. Mouton. Het in 1849 aangekochte linkerdeel
heeft men in 1867 in dezelfde stijl verbouwd. De voorm.
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Natuur- en Letterkundige sociëteit Diligentia (Lange Voorhout 5) [58], nu Theater
Diligentia, werd in 1805 op deze plek ingericht in een in de kern midden-17de-eeuwse
gebouw. In 1810 verrees naar plannen van J. van Duijfhuijs de huidige wit gepleisterde
gevel in empire-vormen met groot gebogen fronton. Bij een verbouwing in 1853
ontstond naar plannen van S.J. de Vletter een grote concertzaal door samenvoeging
van twee zalen uit 1805. Het gebouw is in 2003-'04 gerestaureerd (H.T.V. Architecten:
C. van Harmelen). Het uit 1853 daterende gebouw van de sociëteit De Vereeniging
(Kazernestraat 38b) [59] kreeg zijn huidige gevel in eclectische vormen tussen 1871
en 1876, vermoedelijk naar ontwerp van E. Saraber. Binnen bleef de rijke eclectische
sociëteitszaal behouden. Het grote sociëteitsgebouw De Witte (Plein 24) [60] van de
Nieuwe of Littéraire Sociëteit (heropgericht 1802) is in fasen opgetrokken. De
rechtervleugel kwam in 1870-'71 tot stand naar een eclectisch ontwerp van C.
Outshoorn met daarin een rijk gedecoreerde conversatiezaal naar plannen van W.
Stortenbeker. In 1898-1900 volgde de linkervleugel naar een aangepast ontwerp van
J. Mutters jr. Dit bouwdeel kreeg de huidige inrichting in sobere art déco-vormen
bij de bouw van de haakse uitbreiding in zakelijk-expressionistische vormen (1930,
J. Limburg). De Haagse kunstenaarsvereniging Pulchri Studio [61] nam in 1900 het
U-vormige herenhuis Lange Voorhout 15 als sociëteit in gebruik. Dit in de kern
16de- en 17de-eeuwse gebouw werd in de 18de eeuw in fasen vernieuwd. Het interieur
bevat onder meer een midden-17de-eeuws beschilderd plafond en stucdecoraties in
Lodewijk XIV- en XV-stijl. Het rococo-plafond en de schouw in de sociëteitszaal
stammen van een interieurverbouwing in 1758 (gerestaureerd 1963). In 1900-'01
werd het hoofdgebouw gerestaureerd en kreeg het een verbindingsgang naar het door
P. du Rieu in neorenaissance-stijl ontworpen tentoonstellingsgebouw achter in de
tuin (Hoge Nieuwstraat 16). Het in de kern 17de-eeuwse pand Lange Voorhout 40
werd in 1894 ingericht als sociëteitsgebouw. Sinds de samenvoeging in 1937 van de
sociëteiten ‘Haagsche Club’

's-Gravenhage, Sportzaal van het Nederlandsch Sportpark

(1748) en ‘De Plaats Royaal’ (1768) is het bekend als de Groote Sociëteit ‘Haagsche
Club-Plaats Royaal’. Bij de verbouwing in 1894-'95, naar plannen van J. Mutters
jr., verrees een bijzondere traptoren in dunwandig gewapend cement.
Horeca. Een in 1858-'59 naar plannen A. Roodenburg voor W.D.A.M. baron van
Brienen gebouwd herenhuis werd in 1881 gekocht door luitenant F.J.G. Wirtz en in
gebruik genomen als Hotel des Indes (Lange Voorhout 56) [62]. De gepleisterde
eclectische gevel wordt bekroond door een fronton met het wapen van Batavia. In
1892 volgde een uitbreiding met twee traveeën aan de linkerzijde en de open
binnenplaats heeft men overdekt tijdens een ingrijpende interieurverbouwing in 1902
naar plannen van F. Kuipers. Bij het herstel in 1930-'31 na een brand is de bovenste
verdieping toegevoegd in aangepaste stijl, eveneens naar ontwerp van Kuipers. Het
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in 1980-'81 gerestaureerde hotel bevat een marmeren trappenhuis met lichtkoepel
en diverse weelderige interieurs in empire-stijl en neo-Lodewijk XVI-vormen. Het
voorm. Zuid-Hollandsch Koffiehuis (Dagelijkse Groenmarkt 37) werd in 1889-'90
gebouwd naar een rijk neorenaissanceontwerp van J. Mutters jr. Hij maakte ook het
jugendstil-ontwerp van het voorm. restaurant Les Deux Villes (Buitenhof 200) [63],
gebouwd in 1904-'06 als uitbreiding van het oude hotel ‘De Twee Steden’ aan de
Hofweg (gesloopt jaren vijftig). Sinds 1935 dient het als bioscoop (eerst Cineac, nu
Pathé).
Van het theehuis Maison Krul (Noordeinde 44-46; 1903), ontworpen in jugendstil
door L.A.H. de Wolf, is na de sluiting in 1970 alleen de façade behouden. Restaurant
Het Goude Hooft (Hoogstraat 2/Grote Halstraat 13) [64] is in 1938 tot stand gekomen
naar plannen van F.A. Warners als een vergrote en enigszins aangepaste
traditionalistische kopie van de gesloopte gelijknamige herberg (1660) ter plaatse.
Daarvan afkomstig zijn de festoenen aan de voorgevel en de vergulde koppen in de
frontons.
De voorm. sportzaal van het Nederlandsch Sportpark (Theresiastraat 141-147)
kwam in 1896-'97 tot stand voor de N.V. Sportterrein Den Haag als onderdeel van
een groot sportcomplex dat echter al na enkele jaren werd gesloten. J. Mutters jr.
maakte het ontwerp in een combinatie van neogotische en jugendstil-elementen. De
overkapping van de met galerijen omgeven grote zaal is een vroege toepassing van
Monier-beton. De vestibule heeft een mozaïekvloer met sportemblemen. Aan het
gebruik van het gebouw als manege (tot 1925) herinneren een tegeltableau met
paardenkoppen en reclametekst, en het stalgebouw aan de achterzijde (1910). In
1991-'92 is het gebouw gerenoveerd als sport- en fitnessruimte.
Bioscopen. De voorm. bioscoop Cinema Studio (Kettingstraat 12b) [65] uit 1912
heeft een door L. Simons en Th. van Braningen ontworpen plastische zandstenen
gevel in ‘Um 1800’-vormen. Het voorm. bioscoopcomplex Capitol (Apeldoornselaan
1-3),
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gebouwd rond 1933 in functionalistische vormen, dient nu als evangelisatiecentrum
van J. Maasbach.
Winkels. Rond 1840 aangebracht is de vroege winkelpui met gebogen etalagekasten
en gietijzeren zuiltjes van Schoolstraat 15. Voorbeelden van eclectische winkelpuien
zijn die van Westeinde 64 (circa 1865) en de rond 1890 geplaatste puien van Lange
Houtstraat 23 (met gietijzeren zuiltjes)

's-Gravenhage, Passage

en Denneweg 134 (met breed balkon). Het in 1882 tot vioolwinkel en werkplaats
verbouwde pand Molenstraat 19-19a heeft het winkelinterieur en de rijke pui
behouden. Andere goed behouden 19de-eeuwse winkelinterieurs zijn te vinden bij
Hoogstraat 32 (circa 1850), Dagelijkse Groenmarkt 27 (circa 1870) en Herengracht
16 (eind 19de eeuw).
Eind 19de eeuw kwamen de eerste grootschalige winkelpanden tot stand. Een rijke
vormgeving met corinthische pilasters en kariatiden heeft de voorm. Grand Bazar
Royal (Zeestraat 80-82) [127] uit 1878, vermoedelijk ontworpen door M.L. Schroot.
Dit in 1980-'84 verbouwde en naar achteren uitgebreide gebouw huisvest het Museum
voor Communicatie (voorheen Postmuseum). Het grootste 19de-eeuwse
winkelcomplex van Den Haag is de Passage (Buitenhof 4-5 e.o.) [66], gebouwd in
1884-'85 door de 's-Gravenhaagsche Passage Maatschappij naar een (vereenvoudigd)
ontwerp in internationale eclectische stijl van H. Wesstra en J.C. van Wijk. In eerste
instantie kwamen twee door beglaasde kappen overdekte winkelgalerijen tot stand
met een groot poortgebouw op de hoek van Buitenhof en Kettingstraat en een
eenvoudiger poortgebouw aan de Spuistraat (nr. 26). De onvoltooid gebleven derde
arm naar de Hofweg (ingang nr. 5-7) werd in 1928-'29 afgemaakt naar een ontwerp
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met art déco-elementen van J. Duynstee. De drie armen komen samen bij een rotonde
met dertiendelige beglaasde koepel. Het woon- en winkelpand Boekhorststraat 3-7
(1889) is bijzonder door het op de Noordduitse baksteengotiek geïnspireerde
neogotische ontwerp van J.H.A. Mialaret. In neorenaissance-stijl ontworpen door
J.J. van Nieukerken zijn de woon- en winkelpanden Prinsestraat 59-63 (1884) en
het rijk uitgevoerde voorm. bedrijfspand Molenstraat 52 van de coöperatieve
vleeshouwerij ‘Eigen Hulp’ (1894). De winkel Papestraat 28 kreeg in 1898 een door
J.W. Bosboom ontworpen rijke neorenaissance-gevel in opdracht van horlogemaker
en opticien L. Loos. Andere ontwerpen van hem zijn Noordeinde 17 (1894, pui
vernieuwd) en de woon- en winkelpanden Anna Paulownaplein 10-16 (1899-1900),
gelegen in de gebogen rooilijn van dit ovale plein en voorzien van jugendstildetails.
Een laat en weelderig neorenaissance-ontwerp van E.F. Ehnle is het winkelpand Spui
28 (1913; pui gewijzigd 1969). Andere voorbeelden van woon- en winkelpanden in
neorenaissance-stijl zijn Plaats 27 (1882; ontwerp H. Wesstra), Noordeinde 16-18
(1888, pui vernieuwd), Spuistraat 8, Venestraat 43 (circa 1900; pui met
jugendstil-elementen) en Noordeinde 148 (1912). De door J. Mutters jr. ontworpen
winkelgevels van Venestraat 29 (1895) en
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's-Gravenhage, Winkel Denneweg 56

Hoogstraat 30 (1898) zijn karakteristieke vroege voorbeelden van de Haagse art
nouveau (winkelpuien vernieuwd). Een subtiele art nouveau-detaillering vertoont
het voor kunsthandel Goupil door L. Simons ontworpen pand Plaats 20 (1905).
Opmerkelijk is de door J.W. Bosboom ontworpen hoge glaspui met dunne gietijzeren
kolommen en flamboyant smeedwerk in jugendstil-vormen van Denneweg 56 (1898),
de voorm. toonzaal van ijzergieterij E. Beekman. Het interieur bevat een gietijzeren
trap en een staalskelet met gaanderijen langs grote (nu deels dichtgemaakte) vides.
Representief voor het kleurige materiaalgebruik van de jugendstil is het door Bosboom
ontworpen winkelpand De Goede Bron (Kettingstraat 29-31; 1903), uitgevoerd in
witte verblendsteen met lichtblauwe sierbanden. Veel jugendstil-winkels werden
ontworpen door L.A.H. de Wolf, zoals Noordeinde 6 (1901), Plaats 21-23 (1902),
met verblendstenen bekleding en tegeltableaus, Hoogstraat 9 (1904), Kneuterdijk 7
(1902-'05) en Dagelijkse Groenmarkt 26 (1906) en ten slotte het voorm.
herenmodemagazijn van de firma Lijnkamp Dagelijkse Groenmarkt 33 (1910). Bijna
al deze panden hebben een vernieuwde of gewijzigde winkelpui. Andere
jugenstil-voorbeelden zijn Anna Paulownastraat

's-Gravenhage, Maison de Bonneterie

85 (circa 1900; M. Kuijper) en Kneuterdijk 18a (1906, J. Olthuis) en de winkelpuien
van Denneweg 70-70a (circa 1900) en Noordeinde 164 (circa 1900). Bij het
winkelmagazijn De Duif (Venestraat 17; 1905, W. Molenbroek) is de
jugendstil-puntgevel met reliëfdecoraties en tegeltableaus behouden als omlijsting
van de vernieuwde hoge glaspui. Een hoge glaspui met dunne ijzeren kolommen
heeft ook de voorm. toonzaal Noordeinde 12-14 (1902-'03; Z. Hoek), waarvan de
opvallende topgevel is voorzien van figuratieve schilderingen achter glas. Een
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jugendstil-ontwerp van A.W. Meijneken is het voorm. warenhuis Magazijn Hollandia
(Prinsegracht 42-46; 1908). Dit in 1954 al inwendig ingrijpend gewijzigde pand is
in 1987-'88 gerestaureerd en verbouwd tot woningen en twee winkels.
Het voorm. reisbureau van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
(H.IJ.S.M.), Dagelijkse Groenmarkt 22 (1910), is een rationalistisch ontwerp van
L.C. Westerhoff en J.G. Wattjes. Een combinatie van neorenaissance en
rationalistische vormen vertoont het in lichtgele verblendsteen opgetrokken woonen winkelcomplex Frederik Hendriklaan 79-85 (1911, H. Rutgers).
Veel grote vroeg-20ste-eeuwse winkels in Den Haag zijn ontworpen in ‘Um

's-Gravenhage, Winkel Beeklaan 303

1800’-vormen. Vroege voorbeelden zijn de als modemagazijnen gebouwde panden
Kneuterdijk 2 (1908, J. Mutters jr. en J.J. Gort) en Spuistraat 72-74 (1909, J. Jacot
en W. Oldewelt; uitgebreid 1914), respectievelijk voor de firma's Kühne en B.J. Voss
& Zn. In opdracht van J. Cohen ontwierp A. Jacot samen met A.H. Zinsmeister en
J.L. Crouwel het grote warenhuis Maison de Bonneterie (Gravenstraat 2; 1913) [67],
waarvan het beeldhouwwerk is ontleend aan de Javaanse kunst. Inwendig goed
behouden zijn de hal met galerijen en lichtkoepel. In ‘Um 1800’-stijl uitgevoerd zijn
verder het voorm. modemagazijn Spui 1 (1915) en de aan elkaar gelijke dubbele
gevels van Spuistraat 5 en Wagenstraat 4-6 (circa 1915; puien gewijzigd).
Historiserend is ook het ontwerp van H.P. Berlage voor het grote modehuis Meddens,
Hofweg 9-11 (1913-'15), met door L. Zijl vervaardigde bouwsculpturen (grote
ramskoppen). Het rechter gedeelte diende oorspronkelijk als magazijn van de firma
R.S. Stokvis & Zn. Het zogeheten Marishuis (Noordeinde 96), verbouwd in 1916
als winkel met atelier voor de kunsthandel Sala, heeft een door J. Duynstee ontworpen
historiserende gevel met reliëfportretten van de gebroeders Maris. Van deze
belangrijke schilders van de Haagse School werd hier veel
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's-Gravenhage, Rotterdamsche Bank

werk verkocht. Bijzonder goed behouden is de voorm. kruidenierswinkel van De
Gruyter, Beeklaan 303 (1917), ontworpen door W.G. Welsing met zandstenen art
déco-elementen, en gevelvlakken in gele verblendsteen en een eikenhouten onderpui
omlijst met blauw geglazuurde reliëftegels. Het winkelinterieur bevat twaalf door
jugendstil-omlijstingen omgeven tegeltableaus van plateelbakkerij ‘Zuid-Holland’
met taferelen die landbouw, handel en de seizoenen uitbeelden. Art déco-vormen
vertoont ook de voor de firma Gescher & Kemper gebouwde winkel Spuistraat 10
(1918). Fraaie art déco-ornamenten in combinatie met een expressionistische
hoofdvorm heeft het voor de firma Gerzon gebouwde brede winkelpand Venestraat
36-44 (1927; L. Simons en Th. van Braningen). Traditionalistisch is het ontwerp van
A.J. Kropholler voor het woon- en winkelpand Bleijenburg 35-37 (1920).
In expressionistische stijl uitgevoerd zijn de in zwart en wit geschilderde gevel
van Molenstraat 28 (circa 1920), de winkelpui van Noordeinde 42-42a (circa 1921)
en het eerste voor Vroom & Dreesmann in Den Haag gebouwde warenhuis, Spui 3-5
(1928; J. Kuijt), voorzien van bijzondere geveldecoraties. Meteen na de aanleg van
de Grote Marktstraat verrees het grote expressionistische warenhuis De Bijenkorf
(Grote Marktstraat 55; 1924-'26) [68] naar een ontwerp van P.L. Kramer met grote
glaspartijen, een afgeronde hoek en gebogen gevelbeëindigingen. De bouwsculptuur
is onder meer van H. Krop, J. Polet en H.A. van den Eynde. Aan deze winkelstraat
staat ook het iets jongere warenhuis van Peek & Cloppenburg (Grote Marktstraat
36-40; circa 1930). Voor de firma Lijnkamp opgetrokken naar een functionalistisch
ontwerp van D. Oosthoek is het voorm. modewarenhuis Apeldoornselaan 2-4 (1933),
nu missiegebouw van J. Maasbach.
Bankgebouwen. Rijke art nouveausculptuur prijkt er op het in 1900 naar ontwerp
van L. Simons opgetrokken kantoor- en woonpand van de voorm. bankiersfirma H.
Edersheim (Plein 20). In ‘Um 1800’-vormen ontworpen zijn het met ronde hoektoren
uitgevoerde bankgebouw Prins Hendrikplein 14 (1909, J.C. van Dorsser) en de
tegenoverliggende voorm. Haagsche Commissiebank (Prins Hendrikstraat 39; 1914,
F.A. Bodde). Beide zijn bekleed met natuursteen en hebben bouwsculpturen van J.C.
Altorf. Eveneens in historiserende vormen gebouwd is de Nutsspaarbank
(Riviervismarkt 5; 1919-'21), ontworpen door S. de Clercq en E.F. Ehnle. Op de
daknok staat een metalen reclamebord met uitgestanste tekst. De voorm.
Rotterdamsche Bank (Kneuterdijk 8; 1920-'23, H.F. Mertens) heeft een
expressionistische zandstenen gevel met symbolische decoraties. Het voorm. kantoor
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van de Nederlandsche Handelmaatschappij (Kneuterdijk 1; 1920-'24) [69] is een
laat neorenaissance-ontwerp van M.A. en J. van Nieukerken. Het rijke interieur van
dit blokvormige pand vertoont overwegend neo-Lodewijk XIV-vormen en bevat
enorme kluizen (2 verdiepingen) en een kapconstructie in gewapend beton.
Verzekeringskantoren. Het eerste kantoor van de maatschappij De Nederlanden
van 1845 (Kerkplein 1-3) [70] in Den Haag werd gebouwd in 1895-'96 naar een
vroeg rationalistisch ontwerp van H.P. Berlage. Bij verbouwingen en uitbreiding
naar zijn plannen in 1901 en 1909 kreeg het een kubusvorm en verrees de Italiaans
aandoende toren. De symbolische bouwsculptuur is van L. Zijl. Decoratieve
wapenstenen tonen waar agentschappen van de maatschappij waren gevestigd. In
1924-'27 volgde het kantoor Groenhovenstraat 2 [128] naar een rationalistische
ontwerp van Berlage (1922) en onder bouwdirectie van A.D.N. van Gendt en W.N.
van Vliet. Het gebouw is daarna nog achter uitgebreid (1933, W. Duyff), na de oorlog
hersteld (circa 1948) en vervolgens opnieuw uitgebreid

's-Gravenhage, Verzekeringskantoor De Nederlanden van 1845 (Groenhovenstraat) (1977)
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en verhoogd naar een aangepast ontwerp van C.M. Kranenburg (1952-'54). Het
interieur is toen verbouwd naar plannen van W.M. Dudok. Opvallend zijn het
zichtbare betonskelet en de uitspringende trappenhuizen met vensters van glazen
bouwstenen. Het zeer grote huidige kantoor van de Nationale Nederlanden (Prinses
Beatrixlaan 35; 1990-'94, R. Ligtvoet) heeft een opvallende uitstraling door de
kleurstelling in wit en zacht groen en een grote poortachtige doorgang over de
Utrechtsebaan.
Het voorm. verzekeringskantoor van de Centrale Onderlinge (Van Alkemadelaan
700; 1933-'35, verhoogd 1949-'50) [129], gebouwd naar een functionalistisch ontwerp
van J. Wils, is een L-vormig hoekpand in gele baksteen met aansluitend vier
etagewoningen (Waalsdorperweg 167-177). Het op een driehoekig kavel gelegen
voorm. kantoor van verzekeringsmaatschappij De Eerste Nederlandsche
(Churchillplein 1; 1955, deels verhoogd 1983) [130], gebouwd in wederopbouwstijl
naar ontwerp van A.J. van der Steur, is nu zetel van het Joegoslavië-Tribunaal.
Kantoren. Het voorm. kantoorgebouw Mercurius (Noordeinde 43) [71] kwam in
1901-'02 tot stand voor de gelijknamige exploitatiemaatschappij naar plannen van
Z. Hoek en J.Th. Wouters. De opvallende jugendstil-gevel draagt tegeltableaus en
een Mercuriuskop (ingang gewijzigd 1910). Het gebouw kreeg een ijzeren
skeletconstructie

's-Gravenhage, Hoofdkantoor van de American Petroleum Company

met cementbekleding volgens het systeem Monier. Bij de restauratie in 1984-'85 zijn
de verdiepingen verbouwd tot wooneenheden. Rationalistische elementen vertoont
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de gevel van het voorm. Bestelkantoor der Ruttens Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter
Maastricht (Grote Markt 27; circa 1905) [72] met voornoemde tekst in een
tegeltableau. Ontworpen door W. Kromhout in een combinatie van rationalistische
en jugendstil-vormen is de opmerkelijke gevel met natuurstenen pui en decoratieve
elementen van het kantoor met bovenwoningen Noordeinde 136-136a (1911).
In late neorenaissance-vormen uitgevoerd zijn het kantoor van de Haagse
Duinwaterleiding (Buitenom 18; 1908-'09, ontwerp W.F.J. Kapitz) [73] en het
kantoorpand Korte Vijverberg 4 (1917, Ed. Cuypers). Het grote kantoor van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij of Shell-gebouw (Carel van Bylandtlaan 30)
[131] kwam in 1915-'17 tot stand in rijke neorenaissance-stijl naar ontwerp van M.A.
en J. van Nieukerken met rolwerk-topgevels en een rijzige toren met tentdak en
uurwerk (uitgebreid 1928-'30). Shell liet verder het tegenoverliggende kantoorgebouw
Carel van Bylandtlaan 23 (1950-'54) en het naastgelegen nieuwe hoofdkantoor Carel
van Bylandtlaan 32 (1980-'86) optrekken.
Ontworpen in Nieuw Historiserende vormen zijn het voorm. kantoor van de
uitgeverij Martinus Nijhoff (Lange Voorhout 9; 1911, J. Limburg) [74], de
kantoorgebouwen Lange Houtstraat 34 (circa 1910) en Smidswater 23 (circa 1912)
- alle met natuurstenen gevels - en het voorm. kantoor van de Nederlandsch-Indische
Spoorweg Maatschappij (Wassenaarseweg 38-40; 1913-'15, B.J. Quëndag) [132],
met baksteengevels voorzien van witte banden. Het voorm. magazijn en kantoorpand
van de Koninklijke Fabriek voor Metaalwaren [75] van de firma R.S. Stokvis
(Herengracht 9; 1915-'16, J. Limburg) heeft een vroeg-expressionistische
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's-Gravenhage, Kantoor coöperatieve vereniging De Volharding (1994)

natuurstenen gevel met reliëfbeelden en bronzen deuren (art déco). Een
expressionistisch getinte variant van de ‘Um 1800’-stijl vertoont het kantoor en
winkelpand De Rijnstroom (Noordeinde 64; 1921-'23, A.D.N. van Gendt) [76].
Expressionistisch in hoofdopzet en voorzien van art déco-ornamenten is het
kantoorgebouw Cultura (Wassenaarseweg 20; 1920, A. Broese van Groenou) [133].
Het voorm. hoofdkantoor van de American Petroleum Company of kantoor ‘Petrolea’
(Zuid-Hollandlaan 7; 1921-'24) [134] is een groot U-vormig kantoorgebouw met
rustica-basement en een forse toren bij de ingangspartij. Dit door J.H. de Roos en
W.F. Overeijnder in expressionistische baksteenarchitectuur ontworpen gebouw is
voorzien van bouwsculptuur van J. van Lunteren en muurschilderingen (hal) van
Chr. de Moor. Van 1947 tot 1987 was dit gebouw het hoofdkantoor van Esso
Nederland, waarna het is gerestaureerd (architectenbureau Prins).
Opmerkelijk is het functionalistische ontwerp van J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen
voor het voorm. kantoor van de coöperatieve vereniging De Volharding (Grote
Marktstraat 2; 1927-'28) [77] met zijn donkere granieten gevelbekleding, in aluminium
gevatte glastegels en hoge reclame-lichtbak. Oorspronkelijk bevatte dit gebouw
zowel kantoren, winkels en magazijnruimten als een vergaderzaal en (tot 1938) een
tandheelkundige kliniek. Na verbouwingen in 1933, 1938 en 1974 is het pand nu
volledig als kantoor ingericht. Het voorm. kantoor van de Nederlandsche
Reisvereeniging (Zeestraat 100; circa 1930, B. Schultheiss) is een functionalistisch
hoekpand met naast de ingang een reliëfvoorstelling van twee wandelaars. Rond de
Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen zijn het voorm. hoofdkantoor van de
Bataafsche Import Maatschappij (Wassenaarseweg 80; 1939-'46, J.J.P. Oud) en het
in fasen gebouwde voorm. hoofdkantoor van de K.L.M. (Plesmanweg 1-6; 1940 en
1947, D. Roosenburg) [135], nu ministerie van Verkeer en Waterstaat (uitgebreid
1987-'89).
Poldermolens. Om de Veenmolen aan de Haagse Vliet te helpen bij het
drooghouden van de Bezuidenhoutse Veenpolder werd in 1654 de Nieuwe Veenmolen
of ‘Boschmolen’ (IJsclubweg 111) gebouwd; de datering 1626 op de baard is foutief
en slaat op de oude Veenmolen. De uit 1621 daterende, maar bij herstel in 1699
grotendeels vernieuwde, Laak- of Galgemolen (Trekweg 102) bemaalde tot 1938 de
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Noordpolder en is gerestaureerd na een brand in 1986. Beide molens zijn grondzeilers
en hebben een scheprad en een met riet gedekte achtzijdige romp en kap.
Bedrijfsgebouwen. In 1881 bouwden J.H.F. te Poel en F.S. Stoltefus voor hun
onder meer in kerkmeubilair gespecialiseerde atelier Te Poel & Stoltefus [136] het
met symbolen van de kunsten versierde, wit gepleisterde eclectische atelier annex
woonhuis Helmersstraat 142-44 (uitgebreid 1894 en 1900). Interessante pakhuizen
zijn het voor kruidenier L.G. Waterreus gebouwde vierlaagse pand Molenstraat 25d
(1875) met waaiervormige bovenramen en het ijzerwarenpakhuis Veenkade 33 (1901)
van de firma J. Hoogeveen & Co., met een door W.B. van Liefland in plastische
jugendstil-vormen ontworpen gevel. J.W. Bosboom ontwierp met
neorenaissance-elementen de voorm. fabriek voor stoom- en andere werktuigen van
de firma Spoor & Wijnvoord (Zoutkeetsingel 39; 1896, gerenoveerd rond 1990)
[137]. De voorm. 's-Gravenhaagsche Melkinrichting ‘De Sierkan’ (Antonie
Heinsiusstraat 3-9; 1904, gerenoveerd 1987) [138] is een bedrijfsgebouw met

's-Gravenhage, 's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan
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's-Gravenhage, Parkeergarage Torenstraat (1992)

's-Gravenhage, Station Hollands Spoor

jugendstil-elementen naar plannen van J.F.L. Frowein. Van de voorm. haardenfabriek
Jaarsma (Fahrenheitstraat 339-341; 1906) wordt de brede gevel in rationalistische
vormen geflankeerd door torenvormige blokken met tentdak en opengewerkte derde
bouwlaag. Van de naar plannen van gemeentearchitect A.A. Schadee tot stand
gekomen voorm. (tweede) gemeentelijke gasfabriek (Trekvlietplein 1; 1905-'07)
[139] resteren het toegangshek met portiersloge, een fabriekshal (stokerij) en het
kantoorgebouw met een tegeltableauvoorstelling van de gasfabricage. Aan de
overzijde van de straat staan de voorm. directeurswoning (Trekvlietplein 6a) en een
dubbele dienstwoning (Trekvlietplein 12-14). Het naar plannen van Schadee gebouwde
gemeentelijke slachthuis (bij Slachthuisplein 1-3; 1908-'11) is als
stadsvernieuwingsproject grotendeels gesloopt en vervangen door woningen en een
stadsdeelkantoor (A. Rossi e.a.; 1995-'98). Van de oude situatie resteren het
toegangshek, de met achtzijdige hoektorentjes uitgevoerde portierswoningen en een
klein vakwerkgebouw daarachter. Op het middenterrein is een kopie van de
oorspronkelijke ijzeren overkapping van de bedrijfsstraat geïntegreerd in de nieuwe
bebouwing. De voorm. meubelfabriek Pander (Buitenom 6-7) [78] vestigde zich in
1887 (gevelsteen) in de meelfabriek ‘Hollandia’. Bij een verbouwing en uitbreiding
in 1915-'17, naar plannen van J.A.G. van der Steur, ontstond een groot
fabrieks-complex met aan het Buitenom een neorenaissance-gevel met poortdoorgang.
Het in 1952 door Pander verlaten complex is in 1985-'90 verbouwd tot wooneenheden.
Stalhouderijen en garages. De voorm. stalhouderij Balistraat 107-111 heeft een
zeer rijke neorenaissance-gevel uit 1887 en aan de achterzijde een eveneens rijk
afgewerkte vleugel aan de binnenplaats. De uit 1903 daterende stallingen annex
bovenwoningen Casuariestraat 43-49 hebben opvallende toegangen en
jugendstildecoraties. Aan de achterzijde staan twee 19de-eeuwse stallingen met
hooizolders. Interessante vroege garages met bovenwoningen zijn Reinkenstraat
47-55 (circa 1908) in Nieuw Historiserende vormen (nu winkels) en Van
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Beverningkstraat 229-239 (1911, W. Greve), gebouwd in een combinatie van
rationalistische en ‘Um 1800’-vormen voor de Haagsche Automobiel Maatschappij.
Iets jonger is Snoekstraat 23 (circa 1925) in zakelijk-expressionistische stijl. Als
eerste parkeergarage in Nederland met meerdere (vijf) bouwlagen kwam in 1928-'30
de parkeergarage Torenstraat (Torenstraat 138-144) [79] tot stand naar een
functionalistisch ontwerp van J. Greve. Het onderkelderde gebouw met betonskelet
heeft ellipsvormige hellingbanen om een wigvormige lichthof. De geperforeerde
staalplaten bij de lichtstroken dateren van de renovatie in 1991. Aansluitend staan
een rond afgesloten showroom (nu horecafunctie) en een bouwdeel met werkplaatsen
(nu winkel) en kantoren.
Het station Hollands Spoor (Stationsplein 25) [140] werd in 1888-'93 gebouwd
voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.) en verving het
oude station uit 1845. Het ontwerp in rijke neorenaissance-stijl is van D.A.N.
Margadant. Het hoofdgebouw heeft een drielaags middendeel met pilastergeleding
geflankeerd door lagere zijvleugels. De stationshal is grotendeels gemoderniseerd
bij de renovatie van het station rond 2000. De korte linker zijvleugel bevat het
Koninklijk Paviljoen, bestaande uit een vestibule met trappenhal, wachtkamers,
kabinetten en een balkonkamer (gerestaureerd 1981). Het beeldhouwwerk aan en in
het paviljoen is van atelier Van de Bossche & Creve, de schilderingen en de
wanddecoraties
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's-Gravenhage, Station Hollands Spoor, koninklijke wachtkamer (1978)

zijn van M.A. Hendricks en het glas-in-lood van J.L. Schouten. Tegen de langere
rechtervleugel staat een nu als rijwielstalling gebruikte rijtuigoverkapping
(Stationsplein 24e) uit 1862 met Polonceauspanten op gietijzeren kolommen. De
constructie, oorspronkelijk in gebruik als treinhal van het oude station, diende na
verplaatsing in 1887 een tijd lang als overkapping voor rijtuigen en de Scheveningse
stoomtram. Op het langgerekte eilandperron liggen drie perrongebouwen in
neorenaissancestijl, waarvan het middelste met wachten restauratieruimte
(gerestaureerd na brand in 1989). De vierbeukige perronoverkapping, opgebouwd
uit knieboogspanten met vakwerkbogen op gietijzeren kolommen, werd geleverd
door de firma L.I. Enthoven & Co. (1893). Ten oosten van het station liet de H.IJ.S.M.
in 1885 een spoorviaduct [141] op gietijzeren kolommen bouwen over de
Rijswijkseweg en de naastgelegen Trekvliet (gewijzigd 1906 en 1935). Aan de zijde
van het Laakkwartier staan het stationspostexpeditiegebouw (Rijswijkseweg 19-21;
1946-'49, G.C. Bremer) [142], met glazen bouwsteenelementen in betonnen kaders,
en het nieuwe Expeditie Knooppunt (1984-'87, R. Ligtvoet).

's-Gravenhage, Remise Haagse Tramweg Maatschappij (1986)

De remise van de Haagse Tramweg Maatschappij (Parallelweg 225-227) [143]
werd gebouwd in 1906 naar plannen van A.A. Schadee. De vier sprongsgewijs in
lengte toenemende remises hebben elk drie inrijbanen en zijn voorzien van een ijzeren
kapconstructie met verhoogde lichtkap. Verder zijn er diverse dienstruimten
(pekelremise, werkplaats, ketelhuis) en een dienstwoning. Sinds 1983 is hier het
Haags Openbaar Vervoermuseum gevestigd.
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Bruggen. Interessante gemetselde boogbruggen zijn die bij het Smidswater (18de
eeuw) en aan de Mauritskade bij de Nassaulaan (circa 1850; gerestaureerd 1991).
De Haagse ijzergieterij firma L.I. Enthoven & Co. vervaardigde de gietijzeren
voetgangersbrug Brug 45 (1861) over de Oostsingelgracht en de
Hemsterhuisstraatbrug (1885) bij de Noordkade. De laatste is een ongelijkarmige
welijzeren draaibrug met sierhekken en -lantaarns. De Haagse ijzergieterij ‘De Prins
van Oranje’ leverde de gietijzeren leuningen van de Hooikadebrug over de
Singelgracht (1866) en de voetgangersbrug aan de Mauritskade ter hoogte van de
Amaliastraat (1882). Over Het Kanaal ligt een brug met sierlantaarns ter hoogte van
de Nieuwe Duinweg (circa 1890). Laat-19de-eeuws is verder de Willemsparkbrug
(Alexanderstraat ong.) met ijzeren draagconstructie en sierlantaarns. Uit de eerste
helft van
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de 20ste eeuw dateren onder meer de Wagenbrug (Bierkade/Wagenstraat; circa 1920),
de ijzeren ophaalbrug aan de Zoutkeetsingel bij de 's-Gravenzandelaan (circa 1920),
de door metaalfabriek Escher geleverde ijzeren voetgangersbrug over de Trekvliet
(Bontekoekade; circa 1930) en de ter hoogte van de Laan van Meerdervoort over het
Afvoerkanaal gebouwde Conradbrug (1936).
De sluis met gemaal in het Afvoerkanaal (Houtrustweg 45-47) [144] werd in
1883-'85 aangelegd naar plannen van ingenieur J. van der Vegt en bleef tot circa
1970 in gebruik. Bij het machinehuis heeft men het ketelhuis ingekort toen het
stoomgemaal in 1913 werd vervangen door elektromotoren en pompen
(machinefabriek v/h E.H. Begemann). Eveneens uit 1885 zijn de twee voorm.
dienstwoningen (Houtrustweg 41-43).
Het havenkantoor bij de Laakhaven (Goudriaankade 90) is een klein torenachtig
gebouw met neorenaissance en rationalistische kenmerken, gebouwd in 1900 naar
ontwerp van A.A. Schadee. Het heeft tot 1991 als zodanig dienst gedaan.
Straatmeubilair. In de bestrating vóór Korte Vijverberg 3 zit een eenvoudige
17de-eeuwse windroos met hardstenen middenpunt, noordpijl en letters (O, S, W).
Uit het eerste kwart van de 18de eeuw dateert de natuurstenen pomp met bronzen
tuit op het Lange Voorhout (tegenover nr. 33). Vlakbij staat een rond 1910 geplaatste
trafoen reclamezuil (bij Lange Voorhout 49); vergelijkbaar is de trafozuil aan het
Emmapark. Van de door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ gegoten dubbele
gietijzeren straatbanken (tweede helft 19de eeuw) staan nog drie exemplaren op het
Lange Voorhout en twee op het Nassauplein. Bij een herinrichting van het Buitenhof
in 1924-'25 horen de door H.P. Berlage ontworpen kiosk in
kubistisch-expressionistische stijl en twee zitbanken naar plannen van P. Zwart (vier
banken toegevoegd 1985). Bij de Stadhouderspoort van het Binnenhof staat een
telefooncel uit 1932 volgens het functionalistische ontwerp van J.A. Brinkman en
L.C. van der Vlugt.
Gedenktekens. De stad is rijk aan gedenktekens en beelden ter herinnering aan
belangrijke staatkundige figuren en

's-Gravenhage, Voetgangersbrug Brug 45

gebeurtenissen uit de Haagse en Nederlandse geschiedenis; het navolgende is hieruit
een selectie. Voor paleis Noordeinde staat een bronzen ruiterstandbeeld van prins
Willem I (1845), ontworpen door A.E. graaf van Nieuwerkercke als eerste
ruiterstandbeeld in Nederland. De marmeren sokkel toont de wapenschilden van de
zeven provincies van de Republiek. Op het Plein staat het door L. Royer ontworpen
bronzen standbeeld van prins Willem I (1848). Het neoclassicistische monument voor
hertog Karel Bernhard van Saksen-Weimar (1866) aan het Lange Voorhout werd
ontworpen
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's-Gravenhage, Ruiterstandbeeld prins Willem I (1984)

door H.P. Vogel (architectuur) en J.Ph. Koelman (sculptuur). De decoratieve
onderdelen zijn vervaardigd door J. van den Brink en P.J. Mansveld. Op Plein 1813
bevindt zich het monument voor 50 jaar Nederlandse Onafhankelijkheid (1869) naar
plannen van J.Ph. Koelman (sculptuur) en W.C. van der Waeyen Pieterszen
(architectuur). De door Th.J. Simons uitgevoerde stenen reliëfs tonen onder meer de
aankomst van de latere koning Willem I te Scheveningen. De beelden van Jos. en
Jacq. Jaquet, waaronder dat van de Nederlandse Maagd met banier, zijn vervangen
door bronzen replica's bij de restauratie (1956-'59). Rond het plein staan twaalf
sierlantaarns (1859).

's-Gravenhage, Monument voor 50 jaar Nederlandse Onafhankelijkheid
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Uit de 20ste eeuw dateren de natuurstenen gedenknaald voor koningin Emma (1905;
A.W.M. Odé en A.F. Gips), het bronzen standbeeld van raadspensionaris Johan de
Witt (1918; F.E. Jeltsema) op de Plaats - waar de gebroeders De Witt in 1672 werden
vermoord - en het bronzen ruiterstandbeeld van koning Willem II (1924) op het
Buitenhof. De laatste is een kopie van het origineel uit 1884 op het Place Guillaume
II te Luxemburg van de Franse beeldhouwers A. Mercié en V. Peters. Iets jonger is
het Juliana van Stolbergmonument (1930) aan de Koningin Marialaan van de hand
van beeldhouwer B.A.M. Ingen Housz in samenwerking met D. Roosenburg
(architectuur). Rondom de achterzijde staan beelden van haar vijf zonen.
Afkomstig van het gesloopte gebouw van de Hoge Raad aan het Plein zijn de bij
het nieuwe gebouw aan de Kazernestraat opgestelde beelden van rechtsgeleerden
(1938), waaronder Hugo de Groot. De zes bronzen beelden zijn vervaardigd door
bekende beeldhouwers, zoals H. Krop, J. Polet en A. Termote. Het Troelstramonument
(Cremerweg/Haringkade; 1953, V.P.S. Esser) bestaat uit een bronzen beeld van de
socialist Pieter Jelles Troelstra onder een betonnen ‘poort’, waarop drie elkaar
ondersteunende bronzen figuren de emancipatie van de arbeidersbeweging
symboliseren. Op de Lange Vijverberg staat het standbeeld van raadspensionaris
Johan van Oldenbarnevelt (1954; L.O. Wenckebach).
Voorbeelden van gedenktekens voor personen met een belangrijke culturele
betekenis zijn de bronzen beelden van de filosofen René Descartes (Newtonplein;
1845, A.E. graaf van Nieuwerkercke) en Baruch Spinoza (Paviljoensgracht; 1880,
F. Hexamer), en de monumenten voor de letterkundige Constantijn Huygens
(Scheveningseweg; 1897, A.W.M. Odé Jzn) en de schilders Jacob en Willem Maris
(Carnegielaan; 1916, Ch. van Wijk).
Buitenplaatsen. Al in 1308 vermeld, maar in de huidige vorm teruggaand op de
vroege 17de eeuw en verbouwd in de 18de en 19de eeuw is kasteel De Binckhorst
(Binckhorstlaan 149). Het gebouw heeft twee zijvleugels en een torentje met tentdak.
In 1935 is een ingrijpende restauratie uitgevoerd onder leiding van H.H. van Zeggeren.
Van de rond 1580 gestichte buitenplaats Oostduin (bij Wassenaarseweg 44) [145]
is het huis in de 19de eeuw gesloopt. Wel resteren de portierswoning (18de eeuw)
bij de toegang en het opvallende achtzijdige tuinhuis (circa 1650) in het midden van
de door H.A.C. Poortman ontworpen landschappelijke parkaanleg (1890). Eveneens
rond 1580 gesticht is de buitenplaats Arensdorp (bij Wassenaarseweg 64-66) [146],
waarvan het huis kort na de Tweede Wereldoorlog werd gesloopt. Bij de toegang
staat het met riet gedekte ‘Huis De Rietjes’, dat vanaf circa 1700 in fasen tot stand
kwam. Ten oosten van het Haagse Bos liggen de voorm. buitenplaats Reigersbergen
(Leidsestraatweg ong.), waarvan de door H. Copijn ontworpen landschappelijke
aanleg (circa 1875) behouden bleef, en de buitenplaats Marlot (Leidsestraatweg 77).
De laatste werd eind 16de eeuw gesticht en kwam in 1640 in bezit van David Marlot.
Het huidige huis ontstond waarschijnlijk eind 17de eeuw uit de oude hofstede ‘de
Blaauwe Camer’, waaraan vermoedelijk eerst een onderkelderde stenen herenkamer
werd toegevoegd. Bij verdere verbouwingen in de 18de en 19de eeuw kwam het
huidige wit gepleisterde herenhuis tot stand. De parkaanleg omvat zowel elementen
uit de late 17de eeuw als een langgerekte vroeg-19de-eeuwse landschappelijke aanleg
met slingerpanden en slingerende vijver. De verandering in openbaar park, na aankoop
door de gemeente in 1917, is uitgevoerd naar plannen van P. Westbroek. Nabij het
huis staan drie fruitmuren (17de-18de eeuw), waaronder een laat-17de-eeuwse
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retranchementenmuur. Ter plaatse van de voorm. moestuinen liggen nu tennisvelden
en staat een vroege tennishal (Leidsestraatweg 75; circa 1927, J.J. Brandes). De naam
van de aan de zuidwestzijde van Den Haag gelegen buitenplaats Meer en Bos (bij
Heliotrooplaan 5) is ontleend aan het Segmeertje dat in de 19de-eeuwse
landschappelijke aanleg is opgenomen. Het park vertoont restanten van een oudere
formele aanleg. In het park ligt een van oorsprong 18de-eeuwse boerderij
(Heliotrooplaan 5), nu in gebruik als restaurant.
Parken. Het Haagse Bos (Leidsestraatweg e.o.) diende als jachtterrein van de
graaf van Holland, maar werd al in 1613 voor het publiek opengesteld. Van de in
opdracht van koning Willem I rond 1819 naar plannen van A. van der Spuij
aangelegde waterwerken resteert de Grote Vijver. Vanwege de aanleg van de
Atlantikwall (1943) door het gebied en het kappen tijdens de hongerwinter is de
beplanting na de oorlog vernieuwd. Aan de westzijde liggen een weide (Koekamp)
en het in de 17de eeuw voor het maliespel (soort golfspel) aangelegde Malieveld,
dat tegenwoordig vooral bekend is als plaats van (nationale) demonstraties en
manifestaties.
Het duinlandschap tussen de Haagse wijken Archipelbuurt-Benoordenhout en de
villawijken bij Scheveningen (Stolkpark, Belgisch Park) heeft men vanaf de tweede
helft van de 19de eeuw bebost en getransformeerd tot een groot parkgebied. In de
Scheveningse Bosjes werd op initiatief van wethouder jhr. H.C.A. Verhuell een grote
waterpartij aangelegd (circa 1868). Na de Tweede Wereldoorlog moest de beplanting
worden vernieuwd en op het tracé van de Atlantikwall werd een brede verkeersader
aangelegd (prof. B.M. Teldersweg). Naar plannen van W.M. Dudok is toen ook de
waterpartij vergraven. Interessante elementen in het park zijn de Verhuellbank (1881,
E. La Comble), de Cremerbank (1880, H.P. Vogel) en het Indisch Monument. Bij
Het Kanaal werd in 1952 op initiatief van de familie Maduro en naar ontwerp van
S.J. Bouma de miniatuurstad Madurodam (George Maduroplein 1) [147] ingericht
met replica's van de belangrijkste bouwwerken van Nederland (uitgebreid 1994-'96).
Ten oosten van Het Kanaal ligt het Westbroekpark met een rond 1920 gerealiseerde
parkaanleg met slingerende waterpartij en beek naar plannen van P. Westbroek.
Verder zijn er een rosarium (1948, S.G.A. Doorenbos) en een Nationale
Vaste-plantentuin (1997, N. Roozen). Nog oostelijker liggen de Nieuwe Scheveningse
Bosjes met een gevarieerde duinbosbegroeiing en wat zuidelijker het St.-Hubertuspark
met de gemeentelijke kwekerij van de plantsoenendienst. Hier staat een villa-achtige
opzichterswoning met chaletstijl-ele-
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menten (Kwekerijweg 2; circa 1860, uitgebreid 1898 en 1908).
Op basis van het uitbreidingsplan van H.P. Berlage (1908) en een ontwerp in 1911
maakten P. Westbroek en D.F. Tersteeg een nadere invulling voor het Zuiderpark
(Soestdijksekade e.o.) als volkspark met zowel educatieve als recreatieve
voorzieningen (openluchttheater, voetbalvelden, zwembad). Bij de traag verlopende
aanleg tussen 1920 en 1936 werden in de jaren dertig werklozen ingezet. Het park
is rond 1998 gereorganiseerd naar plannen van mevr. A. Bleeker, waarbij ook een
nieuw zwembad met bowlingbaan is verwezenlijkt. Bij de ingangspartij staan hoge
bakstenen kolommen met bronzen atletische figuren (C. Franzen-Heslenfeld).
Atlantikwall. Van deze in 1942-'45 door de Duitsers aangelegde verdedigingslinie
zijn in Den Haag diverse resten bewaard gebleven. Van de eerste linie aan de kust
resteren in de duinen van het Westduinpark (nabij radio Scheveningen) een
waarnemingspost met observatiekoepel en hoog op een duin in de Bosjes van Poot
een voor het bestrijken van de Scheveningse haven dienende geschutsbunker. Nabij
‘golf 37’ bevinden zich de restanten van een batterij voor luchtafweergeschut met
een vuurleidingspost, zes geschutsopstellingen en diverse utilitaire objecten.
Meer landinwaarts liep van noordoost naar zuidwest een na de oorlog grotendeels
geruimde tweede linie. Bijzonder is de aangeaarde tweelaagse hospitaalbunker
(tegenover Van Ouwenlaan 50) in de Bosjes van Zanen. Bij de Van Alkemadelaan
resteert een waarnemingspost met een observatiekoepel; op de bunker staat nu een
radarinstallatie. Restanten van een tankmuur bevinden zich bij de Van Alkemadelaan
en langs de Raamweg (bij nr. 47). In de Nieuwe Scheveningse Bosjes resteert het
Widerstandsnest 318 met commandopost, munitiebergplaats en facilitaire bunkers.
Nabij de Waterpartij in het Scheveningse Bos ligt het voorm. marine hoofdkwartier
met een grote centrale commandobunker. Grotendeels bovengronds en aangeaard is
een utilitair bunkercomplex in het parkje tussen Oostduinlaan en Van der Houvenstraat
met keuken, munitiebergplaats en groepsonderkomen. Nog verder landinwaarts bevat
het Haagse Bos resten van een kanonkazemat, een keukenbunker en een
geschutsremise. Ten slotte ligt nabij de Savornin Lohmanlaan een radarcomplex met
bunker.
Alg. begraafplaats Oud Eik en Duinen (Laan van Eik en Duinen 38-40). Bij een
in 1247 door graaf Willem II ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV gebouwde
Mariakapel ontstond in 1331 een kerkhof, dat in 1830 werd samengevoegd met een
in 1812 geopend gedeelte als Alg. begraafplaats Eik en Duinen (sinds 1897 Oud Eik
en Duinen). Van de in 1581 gesloopte kapel resteren een torenruïne en
funderingsresten van koor en transept (gerestaureerd 1990-'91). Het in 1812 geopende
gedeelte is opgezet als een zerkenvloer met enkele monumenten, waaronder het voor
gouverneur van West-Indië en minister van marine J.C. Rijk († 1854) opgerichte
monument (1856, F.J.R. Donkers). De begraafplaats werd verder uitgebreid rond
1850, 1930, 1950 en 1980 (islamitisch gedeelte). Uit 1864 dateren de portierswoning
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's-Gravenhage, Begraafplaats Oud Eik en Duinen, kapelruïne

en het toegangshek. Verder zijn er een deels in siervakwerk uitgevoerd baarhuisje
(circa 1900) en een in expressionistische vormen ontworpen aula (circa 1935). Op
deze begraafplaats bevinden zich de graven en monumenten van veel beroemde
personen, onder wie de ministers-presidenten I.D. Fransen van de Putte († 1902), A.
Kuyper († 1920), P.S. Gerbrandy († 1961) en W. Drees († 1988). Verder de schilder
H.W. Mesdag († 1915), de schrijvers L.M.A. Couperus († 1923), M. Ter Braak (†
1940) en F. Bordewijk († 1965), caberetier J.L. Pisuisse († 1927), de architecten H.P.
Vogel (†1886) en J.W. Bosboom († 1928), boekverkoper J. de Slegte († 1961) en
wielrenner P. Moeskops († 1964). Opvallende graftekens zijn onder meer de
neogotische sarcofaag met grafsteen voor de familie Kirchmann (1866), de
tempelvormige grafkapel voor familie Van Hattum-Van Ellewoutsdijk (1906), het
voor L.E. Hekmeyer († 1903) opgerichte koepelmonument (1922, Ch. van Wijk) en
het door
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's-Gravenhage, R.K. begraafplaats St. Petrus Banden, arcade

G. Keuzenkamp vervaardigde wit marmeren graf voor L.E. Uyttenhooven († 1923).
Tegenover Oud Eik en Duinen werd in 1891 de Alg. begraafplaats Nieuw
Eykenduynen (Kamperfoeliestraat 2b) geopend ter plaatse van de in 1809 gestichte
buitenplaats Eik en Duijnen van de familie Van der Goes. Het bijbehorende buitenhuis
(1820) vormt de kern van het huidige gepleisterde hoofdgebouw. Ernaast staat een
modern crematorium (1962). De in 1915 uitgebreide begraafplaats werd in 1935
voorzien van een bijzondere urnentuin naar ontwerp van A.H. Wegerif en heeft in
2000 een Chinees gedeelte gekregen. Opvallende monumenten zijn onder meer de
witmarmeren graftombe met liggend vrouwenbeeld (1920) voor A. van Gent-de
Jong, het monument met vier asbussen van grootmeesters van de orde van
Vrijmetselaren (circa 1930) en het monument voor de in Den Haag overleden
Koreaanse jurist en vrijheidsheld Yi Jun († 1907). Verder liggen hier bekende
personen als de dichter W.J.T. Kloos († 1938) en de schrijver S. Vestdijk († 1971).
De Isr. begraafplaats (Scheveningseweg 21a) [148] werd in 1694 gesticht op een
binnenduin en in 1710 gesplitst in gedeelten voor Portugese en Hoogduitse joden.
In de 18de en 19de eeuw volgden verschillende uitbreidingen. Uit 1737 dateert het
metaarhuisje van het Portugese gedeelte; dat van het in 1921 officieel gesloten
Hoogduitse gedeelte is verdwenen. De beheerderswoning bij de entree is uit 1768.
De in 1987-'88 gerestaureerde begraafplaats heeft een zerkenvloer in rechte rijen en
enkele grafmonumenten. De oudste zerk is die voor Jozef Israël Mello († 1699).
Verder liggen hier onder meer de kunstschilders S.L. Verveer († 1876) en J. Israëls
(† 1911) en de oprichter van de gelijknamige Haagse ijzergieterij L.I. Enthoven (†
1863).
De Gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan (Kerkhoflaan 12) [149], aangelegd
naar ontwerp van stadsarchitect Z. Reyers, werd in 1830 in gebruik genomen. Op
het ovale middenplein staat een wit gepleisterd neoclassicistisch schijndodenhuis
(1830) in de vorm van een Grieks kruis. De aangebouwde aula dateert uit 1938. Twee
wit gepleisterde neoclassicistische poortgebouwtjes (circa 1840) flankeren een
smeedijzeren toegangshek met natuurstenen pijlers. Het oudste gedeelte van de
begraafplaats wordt gevormd door een zerkenvloer. Uitbreidingen vonden plaats
rond 1860, 1900 en 1960; er is ook een islamitisch gedeelte (vanaf 1933). Talrijke
bekende personen liggen hier begraven, zoals G.K. graaf van Hogendorp († 1824),
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de liberale staatsman J.R. Thorbecke († 1872), de socialistische voorman P.J. Troelstra
(† 1930) en minister-president J. Colijn († 1944); verder onder meer de schilders A.
Mauve († 1888) en J. Maris († 1899), de waterstaatkundige C.W. Lely († 1929) en
ook A. Plesman († 1953), mede-oprichter en president-directeur van de K.L.M.
Opmerkelijk is het door de firma Nering Bögel in de vorm een afgeknotte pyramide
gegoten gietijzeren monument (1834) voor de tijdens de Belgische Opstand
gesneuvelde Zwitserse kolonel N.F.E. de Gumoëns († 1832). Voorbeelden van
bijzondere graftekens zijn verder het neoclassicistische wit-marmeren monument
(1837) voor de neven P.A. Ragay († 1830) en D. Ragay († 1850) - beiden thesaurier
van het Koninklijk Huis - het neorenaissance-grafmonument (1887; B. van Hove)
voor schrijfster A.L.G. Bosboom-Toussaint († 1886) en schilder J. Bosboom (†
1891), het eclectische grafmonument van de familie Van Oordt (circa 1896; L. Philip
& Co.) en het jugendstil-graf van de koloniaal J.W.A. van Soest (1899).
De R.K. begraafplaats St. Petrus Banden (Kerkhoflaan 10) [150] werd aangelegd
in 1829-'30 naar ontwerp van A. Tollus, uitgebreid in 1864 en 1884-'85 en
gerestaureerd in 1983-'93. Tollus ontwierp ook de in 1833-'38 gebouwde
neoclassicistische achtzijdige kapel met ronde koepel. De in de grafkelder bijgezette
geestelijken worden vermeld op twee door E. Lacomblé vervaardigde priesterepitafen
(1866 en 1890). Bij de in 1993 uitgebreide entreepartij staan twee poortgebouwtjes
uit 1829, die oorspronkelijk dienden als opzichterswoning en baarhuis. Het halfronde
voorplein en de muur met ijze-
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ren hekwerken naar ontwerp van G. Brouwer dateren 1871 (rest ommuring uit 1908).
Bijzonder is de rijk gedecoreerde neoromaanse arcade langs de westzijde van de
begraafplaats, gebouwd in 1884-'87 naar ontwerp van W.B. van Liefland. Deze galerij
met zestig grafkelders heeft een grote achtzijdige middenkoepel (Koepel des Geloofs)
en twee hoekpaviljoens met ronde koepels (Liefde en Hoop). De bouwsculptuur is
onder meer van E.A.F. Bourgonjon en in de middenkoepel bevindt zich een
Christusbeeld van L. Royer (1836). Veel bekende personen zijn hier begraven, zoals
minister-president J.M.L.Th. Cals († 1971), de ondernemers J.Th. Peek (1907),
H.A.A. Cloppenburg († 1922), H.J. Vroom († 1958), R. Brenninkmeijer († 1966) en
R. Zwolsman, en verder kunstenaars als beeldhouwer E.A.F. Bourgonjon († 1927)
en schrijver-regisseur D.G. Frenkel Frank († 1988). Voorbeelden van opmerkelijke
graftekens zijn het familiegraf Delboy (1884) met gesluierde wit marmeren siervazen,
het als tempeltje uitgevoerde neoclassicistische familiegraf Meissen (circa 1899;
oorspronkelijk familie Van der Does de Willebois), het grafmonument met
reliëfportret voor de beeldhouwer F.S. Stoltefus († 1910), de stèle met gestileerde
pelikaan bij het familiegraf Bakker (1920; J.C. Altorf) en het grafmonument met
tegeltableau voor de schilder J. Toorop († 1928).

's-Gravenzande
(gemeente Westland)
Kleine stad in het Westland, ontstaan op een ten noorden van de oude Maasmonding
gelegen zandplaat (zande), waar de graaf van Holland rond 1200 een hof liet bouwen.
Aan deze planmatig aangelegde nederzetting verleende graaf Willem II in 1246
stadsrechten, maar de stedelijke ontwikkeling zette niet door. In 1418 werd
's-Gravenzande platgebrand. De in 1238 gestichte parochiekerk werd later een
bedevaartsplaats door een bijzonder Mariabeeld. In 1914 werd Hoek van Holland
van het gemeentelijk grondgebied afgesplitst en bij de gemeente Rotterdam
ondergebracht. Na de Tweede Wereldoorlog is 's-Gravenzande vooral aan de oostzijde
gegroeid in een door de glastuinbouw gedomineerd gebied.
De Herv. kerk (Langestraat 34) is een in opzet achthoekige kerk met mansardedak
en achtzijdige koepelvormige dakruiter, gebouwd in 1815-'16 ter vervanging van de
in 1809 ingestorte middeleeuwse voorganger na een schenking van koning Willem
I (stichtingssteen). Deze door A. Tollus ontworpen neoclassicistische kerk met
ingangsomlijsting werd in 1850 vergroot tot een rechthoekige ruimte met handhaving
van drie zijden van de oorspronkelijke achthoek. In de dakruiter hangt een door
Willem Wegewaert gegoten klok (1634). Het in 1957-'58 gemoderniseerde interieur
bevat nog een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1899).
Overige kerken. Rond 1905 is de (Geref.) Noorderkerk (Langestraat 130) gebouwd
als een kruiskerk met rode baksteendetails. De uit 1919 daterende (Chr. Geref.)
Maranathakerk (Monsterseweg 12) heeft een terzijde geplaatste toren.
Expressionistische details vertoont de zaalkerk 't Kruispunt (Van de Kasteelestraat
73) uit circa 1925.
Het raadhuis (Langestraat 141) is een fors pand met dakruiter en eclectische
details, gebouwd in 1869 en uitgebreid in 1978.
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Scholen. Het neoclassicistisch tweelaags gebouw van de voorm. openbare lagere
school (Noordwind 3) is rond 1880 tot stand gekomen. De Koningin Wilhelminaschool
(Van de Kasteelestraat 75) is een L-vormige openbare school uit 1935.
Woonhuizen. Het met trapgevel uitgevoerde diepe huis Marktplein 10 is voorzien
van de jaartalankers ‘1639’. Mogelijk in de kern uit 1740 daterend is het rond 1880
gepleisterde huis Langestraat 17. Eenvoudige neoclassicistische details vertonen
Langestraat 237-241 (circa 1850) en Langestraat 45 (circa 1880). Begin 20ste eeuw
gebouwd zijn Monsterseweg 7 (circa 1905) en de zakelijk-expressionistische villa
Zuidwind (Zuidwind 2) uit 1928.
Het café-restaurant ‘De Spaanse Vloot’ (Langestraat 137) is een diep tweelaags
pand met een kern uit 1642, verbouwd en gepleisterd rond 1860.
De zandstenen pomp op het Marktplein dateert uit het midden van de 17de eeuw
en wordt bekroond door een siervaas.
De windmolen (Naaldwijkseweg 117) is een achtkantige stellingmolen met een
met zinken losanges gedekte romp en een met dakleer beklede kap. Deze korenmolen
werd in 1908 gebouwd met gebruikmaking van delen van een poldermolen uit de
omgeving van Alphen aan den Rijn.
Het voorm. tramstation (Monsterseweg 23) van de Westlandsche
Stoomtram-Maatschappij (W.S.M.) aan de lijn Loosduinen-'s-Gravenzande werd in
1907 gebouwd naar een ontwerp met jugendstil- en chaletstijl-elementen van D.P.
van Ameijden van Duijm.
De Alg. begraafplaats ‘Beukenhage’ (Naaldwijkseweg 101a) werd in 1873
aangelegd op de voormalige buitenplaats Vreedelust. Graftekens zijn er onder meer
voor zeelieden en voor de slachtoffers van de ramp met de veerboot Berlin in 1907,
waaronder een grafsteen voor de Zwitser L. Gysin von Liestal, gemaakt door A.
Dosch.
Heenweg. Dit wegdorp ten zuidoosten van 's-Gravenzande werd gesticht in de
19de eeuw na afzanding van de duingronden aldaar. De R.K. St.-Lambertuskerk
(Maasdijk 189) is een eenbeukige, recht gesloten kerk met dakruiter. Boven de ingang
is een St.-Lambertusbeeld aangebracht. Deze kleine neogotische kerk kwam in
1872-'73 tot stand in opdracht van jhr. A.J.A. van Rijckevorsel. Het rond 1910
opgetrokken kassencomplex bij Heenweg

's-Gravenzande, Herv. kerk
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Heenweg bij 's-Gravenzande, Oranjesluis (1981)

108 bestaat uit twee langgerekte kassen met geknikte dakvoet (kniekassen). In 1951
verrees naar ontwerp van G.J.W. Lantink de eenbeukige Herv. kerk (Heenweg 59)
met geveltoren.
Ten oosten van Heenweg ligt de Oranjesluis (Maasdijk 226), een in 1676-'77
aangelegde uitwateringssluis met daarop een sluiswachterswoning uit 1857 met hoger
opgaande, zeszijdige uitzichtskoepel. In het Staelduinse Bos ten zuiden van Heenweg
liggen enkele Duitse bunkers (Staelduinlaan ong.), gebouwd in 1942-'43 als
regiments-commando- en verbindingspost van de Festung Hoek van Holland.

Groot-Ammers
(gemeente Liesveld)
Dijkdorp langs de Lek, ontstaan op een omstreeks 1277 bedijkte oeverwal. Eind 19de
eeuw verdichtte zich de bebouwing langs de Voorstraat en de haaks daarop staande
Kerkstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 8) is een kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een
rijzige toren van drie geledingen met achtzijdige spits. Rond 1500 verrees de opvallend
rijke laat-gotische toren met haakse steunberen, natuurstenen speklagen, hoge
blindnissen met traceringen en een afsluitend spitsboogfries. De zwikken boven het
westportaal zijn versierd met wapens. Het kruisgewelf in de toren is aangebracht bij
de restauratie in 1940-'42. De middeleeuwse kerk werd in 1857 vervangen door de
huidige kerk met rondboogvensters. Na eerst inwendig een galerij te hebben
bijgebouwd, heeft men in 1897-'98 de transeptarmen toegevoegd.
Woonhuizen. Langs de Kerkstraat staan enkele notabelenwoningen, zoals het
middenganghuis Kerkstraat 28 (circa 1880) met geblokte hoekpilasters en zinken
oeils-de-boeuf. Kerkstraat 11 (1887; winkelpui circa 1950) heeft een neoclassicistische
ingangsomlijsting en Kerkstraat 49 (circa 1905), waarvan de middentravee wordt
bekroond
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Groot Ammers, Dubbel woonhuis Sluis 11-11a

Groot Ammers, Herv. kerk, toren (1981)

door een tentdak, is ontworpen met neorenaissance-details. Eclectische details vertoont
het dijkhuis Kerkstraat 43 (circa 1880) met aangebouwde schuur. De gekoppelde
diepe huizen Sluis 11-11a (circa 1890) hebben met friezen versierde lijstgevels. Het
hoekpand Kerkstraat 6a is een gepleisterd winkelpand uit circa 1885.
Jugendstil-elementen in de vorm van hoefijzerbogen heeft Graafland 6 (circa 1910)
en traditionalistisch van vorm is Wilhelminastraat 1 (circa 1925).
Boerderijen. De uit 1818 daterende krukhuisboerderij Gelkenes 49 heeft
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in het verlengde van het voorhuis een aangebouwde hogere schuur. Bij de boerderij
Graafland 61 (circa 1840) is aan de achterzijde dwars een houten schuur aangebouwd.
Voorbeelden van langhuisboerderijen zijn Gelkenes 54 (1880) en Gelkenes 55 (circa
1880) en de boerderij Graafland 16-18 (circa 1890).
Pakhuizen. Aan de vroegere zuivelnijverheid herinneren het pakhuis Kerkstraat
22 (1860) en het kaaspakhuis Sluis 51 (circa 1905).
Liesveld (Liesveld 3). Van het ten noordoosten van het dorp gelegen en kort na
1740 gesloopte middeleeuwse kasteel Liesveld resteert een omgracht terrein met
daarop een deel van een 16de-eeuws bijgebouw, tegenwoordig het koetshuis genoemd.
Poldermolens. De vier ten zuiden van Groot-Ammers aan de Ammerse boezem
staande molens verzorgden tot circa 1965 de bemaling van de huidige polder Liesveld.
De Gelkenesmolen (Molenkade 2), is een mogelijk 18de-eeuwse wipmolen. Uit 1805
(gevelsteen) dateert de Achtkante Molen (Molenkade 4), een met riet gedekte
achtkantige grondzeiler op veldmuren. De Graaflandse of ‘Middelmolen’ (Molenkade
3) en de Achterlandse Molen (Molenkade 5) zijn mogelijk 18de-eeuwse wipmolens
met een scheprad, een met riet gedekte ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis.
Al deze molens zijn in 1959 gerestaureerd.

Haastrecht
(gemeente Vlist)
Kleine stad, ontstaan rond 1100 op de plaats waar de monding van de Vlist in de
Hollandse IJssel werd afgedamd (vermelding 1108). Er ontstond een regelmatige
verkaveling langs de aan de zuidzijde van de IJssel gelegen dijk (Hoogstraat). Van
het hier gebouwde kasteel (vernieuwd 14de eeuw) zijn geen sporen bewaard gebleven.
Haastrecht kreeg in 1397 tolvrijheid en later ook eigen rechtspraak, maar ontwikkelde
zich door concurrentie van Gouda en Schoonhoven niet tot een echte stad. In 1446-'47
legde men een sluis in de Vlist (sluis gedicht 1908) en vanaf 1467 lag bij

Haastrecht, R.K. St.-Barnabaskerk (1993)

Haastrecht korte tijd een brug over de IJssel (vanaf 1883 opnieuw). Haastrecht leed
onder brandschattingen in 1511-'12 door Gelderse troepen en in 1575 tijdens de
Opstand. De vlas- en hennepteelt zorgde voor economische bloei, maar Haastrecht
bleef een niet verder ontwikkelde dijk-damstad. Voor het gebied opvallend zijn de
katholieke kerk (midden 19de eeuw: 1854) en het klooster (1922) die men aan de
zuid- en oostzijde van de stad bouwde. Na de Tweede Wereldoorlog is Haastrecht
vooral verder aan de zuidzijde uitgebreid. De haven is in 1969 gedempt.
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De Herv. kerk (Kerkplein 9), oorspronkelijk gewijd aan Maria Lichtmis, is een
kruiskerk met een halfingebouwde toren van twee geledingen met houten lantaarn.
De van decoratieve spaarvelden met boogfriezen voorziene onderste torengeleding
stamt uit de tijd van de vroegste kerkvermelding (1275-'80). Eind 14de eeuw kreeg
de toren een tweede, vroeg-gotische, geleding en raakte de toren deels ingebouwd.
De verhoging en verbreding van de kerk tot een driebeukige pseudo-basilicale opzet
kwam tot stand in de tweede helft van de 15de eeuw; het transept volgde later in die
eeuw. Na de verwoesting in 1575 werd de kerk in 1609-'11 hersteld zonder koor en
heeft men de triomfboog tussen koor en schip dichtgemetseld. De torenbekroning
werd in 1779-'80 vernieuwd en gelijk met een inwendige modernisering

Haastrecht, R.K. St.-Barnabaskerk, interieur (1993)

van de kerk in 1851-'53 verrees aan de noordoostzijde een classicistische consistorie.
Nadat de kerk in 1896 was uitgebrand, kreeg de toren in 1897 een nieuwe houten
bekroning naar plannen van F. van der Straaten en H.J. Nederhorst. In 1964 is de
kerk nogmaals uitgebrand en de huidige torenbekroning is dan ook een kopie van
die uit 1897. Bij de restauratie is de toreningang in romaanse stijl vormgegeven en
heeft men de kerk aan de oostzijde met een koortravee uitgebreid. De omtrek van
het verdwenen koor is met lage muurtjes aangegeven. In het interieur resteren twee
pijlers met koolbladkapitelen (circa 1500) aan de oostzijde van het transept. Afkomstig
uit de Herv. kerk van Bovenkarspel (NH) is het door L. van Dam & Zn. gebouwde
orgel (1847; overgebracht 1968).
Het voorm. kerkhof rond de verhoogd gelegen kerk bevat nog enkele grafzerken.
Opvallend is verder het in rijke Lodewijk XVI-stijl uitgevoerde brandspuithuisje
(Kerkplein 11; circa 1790). De pastorie (Kerkstraat 1), een fors neoclassicistisch
pand met omlijste ingang en geblokte pilasters, dateert uit 1851-'53.
De R.K. St.-Barnabaskerk (Grote Haven 8) is een neoclassicistische zaalkerk
met dakruiter, gebouwd in 1853-'54 naar ontwerp van W.J. van Vogelpoel ter
vervanging van een
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Haastrecht, Stadhuis (1994)

schuurkerk uit 1682. De rijk uitgevoerde voorgevel heeft een hoogopgaande
middenpartij met dorische pilasters, beeldnis en fronton. In 1927 zijn een kleine
doopkapel en enkele biechtkapellen aangebouwd. De achtergevel verbergt in de
laatste travee een vijfzijdige apsis met gebrandschilderde ramen en in de hoeken een
sacristie en een ‘biechthuis’, alsmede de onderkelderde kosterswoning. Het exterieur
is gerestaureerd in 1986. Het in 1950 en 1966 gewijzigde interieur wordt gedekt door
een tongewelf en bevat een door C. Stulting en P. Maarschalkerweerd gebouwd orgel
(1845; uitgebreid 1880), een uit de voorm. Bonifaciuskerk te Dordrecht afkomstig
neobarok hoofdaltaar (1868, L. Veneman) en een preekstoel (circa 1870) uit de
voorm. Nicolaas Pieckkerk te Gorinchem.
Het kerkhof, aangelegd in 1825 en vergroot in 1883, heeft een houten baarhuisje
uit 1864. De forse en sobere pastorie (Grote Haven 10) verrees in 1877 onder leiding
van bouwpastor W. Putman. In de tuin staat een H. Hartbeeld (1927).
Het passionistenklooster ‘St. Gabriël’ (Provincialeweg Oost 60-62), gelegen aan
de oostzijde van Haastrecht, werd in 1920 gesticht door de paters Passionisten uit
Mook-Molenhoek. J. Franssen ontwierp de brede kloostervleugel en de sobere
traditionalistische kruiskerk (1921-'22) met recht gesloten koorapsis

Haastrecht, Huis Bisdom van Vliet met koetshuis

en een ongelede toren met tentdak.
Overige kerken. Van na de oorlog dateren de Herv. kerk (Liezeweg 31; 1960,
W.F. Mulckhuyse), een eenvoudige zaalkerk met dakruiter, en de Geref. kerk
(Hoogstraat 134; 1960, L. van der Linde).
Het stadhuis (Hoogstraat 79) is een onderkelderd diep pand uit 1618, voorzien
van een maniëristische trapgevel met sierankers. De bel-etage, waar zich in het
verleden de Vierschaar bevond, is toegankelijk via een hoge bordestrap met twee
schildhoudende leeuwen op de balustrade. De met kruisgewelven gedekte kelder van
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het voorhuis diende vermoedelijk als onderkomen van de wacht. In de met
tongewelven gedekte achterste kelder bevonden zich de cachotten. Het achterhuis
bevat de raadzaal met een schouw (tweede helft 18de eeuw) en op de verdieping de
burgemeesterskamer met een maniëristische schouw (circa 1618). Het raadhuis is
verbouwd in 1823 en gerestaureerd in 1907 (L. Couvée) en 1956-'57 (G. van
Hoogevest). Rond 1957 heeft men een L-vormige aanbouw toegevoegd.
Huis Bisdom van Vliet (Hoogstraat 166). Dit zeer forse tweelaags pand in
eclectische vormen werd in 1874-'77 gebouwd in opdracht van Marcellus Bisdom
van Vliet († 1877) ter plaatse van een 18de-eeuwse voorganger. De rijk uitgevoerde
gevel risaleert asymmetrisch maar heeft in het midden een ingangspartij met
segmentvormig fronton. Een mezzanino en kroonlijst met gesneden koppen als
consoles dragen de attiek. De weelderige stucwerkdecoraties in het interieur zijn
naar ontwerp van F.P.C Schild en uitgevoerd door Th. Hooft en C. Straver. De dochter
P.M. Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet legateerde het huis bij haar overlijden
in 1923 als museum aan de Stichting Bisdom van Vliet.
Bij het huis staan een koetshuis (Hoogstraat 164; 1879), uitgevoerd in vroege
neorenaissance-stijl, en een dienstwoning (1907). Verder is er een gepleisterde voorm.
oranjerie (Hoogstraat 113; circa 1800) met aan de achterzijde nog de originele ramen.
De achtertuin in eenvoudige landschapsstijl loopt door tot aan de IJssel. Aan de
zuidzijde van het huis ligt een oude overtuin met drie oude beuken (volgens de
overlevering geplant 1694-'98). Deze vermoedelijk rond 1875 gewijzigde
landschappelijke tuin heeft een smeedijzeren toegangshek in Lodewijk XV-stijl (18de
eeuw, gewijzigd 1880) en bevat natuurstenen beelden van Hercules en Neptunus
(1720, Ignatius van Logteren), de onderbouw van een verdwenen tuinkoepel en
verder een kunstmatig eiland met restanten van een grot met ‘rotsblokken’
(vulkanische slakken). Ook is er een particuliere begraafplaats, bestaande uit een
tombe voor P.M. Bisdom van Vliet († 1923) en haar echtgenoot J.J. de Lefèvre de
Montigny († 1881), alsmede een zerk voor
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hun in 1906 overleden hond.
Woonhuizen. De oudste huizen in Haastrecht zijn diepe panden met een topgevel
en vaak één bouwlaag. Uit de eerste helft van de 17de eeuw stammen Hoogstraat
90, met trapgevel met accoladeboog boven de ingang, en Hoogstraat 104 met een
halsgevel met fronton. Het huis Kleine Haven 5 heeft door een afluiving een
asymmetrische tuitgevel gekregen. Op de deurkalf prijkt de datering ‘1656’
(gerestaureerd 1938). Ook het al in 1671 vermelde voorm. schoolhuis Kerkplein 10
heeft een afluiving met gezwenkte gevel. Dit gedeelte heeft men samen met de
klokgevel in 1767 vernieuwd (gerestaureerd circa 1980). Een mooie klokgevel met
rijke deurpartij in Lodewijk XV-stijl (circa 1750) bezit Grote Haven 66. Ook hier
bevindt zich aan één zijde een extra geveltravee. Andere voorbeelden van in opzet
18de-eeuwse gevels zijn te vinden bij Hoogstraat 88, Kerkstraat 7-9, Kerkplein 8
en Hoogstraat 64 (eind 18de eeuw).
Rond 1800 verrees het rijzige huis Hoogstraat 158; ernaast staat een stalgebouw
met rood geschilderde tuitgevel. Vroeg-19de-eeuws is de halsgevel van Kerkstraat
2. Het brede tweelaags herenhuis Hoogstraat 154 heeft een neoclassicistische gevel
uit circa 1830 en een mogelijk nog 17de-eeuwse kern. Sober neoclassicistisch van
vorm is de wit gepleisterde villa Hoogstraat 172 (circa 1840). Een gevel met dorische
pilasters bezit het rond 1850 gebouwde eenlaags buurpand Hoogstraat 156 (voorm.
Nutsspaarbank). Het hofje Van Zijll van den Ham (Hoogstraat 52-62), bestaande uit
vier huisjes met zes woningen, werd in 1866 (gevelsteen) gebouwd door metselaar
A. Folk uit een legaat van H.B. van Zijll van den Ham uit Den Haag. Een gepleisterd
neoclassicistisch poortje met een gevelsteen vormt de verbinding tussen de twee
pandjes met tuitgevels aan de straatzijde.
Het oorspronkelijk als burgemeesterswoning gebouwde pand Hoogstraat 152,
later ingrijpend verbouwd tot hotel-restaurant, heeft een gepleisterde eclectische
voorgevel (circa 1870) en achter een dubbele klokgevel (begin 18de eeuw). Een
gepleisterde gevel met eclectische details en omlijste ingang vormt de voorkant van
het in de kern 18de-eeuwse dwarse herenhuis Hoogstraat 84-86, dat rond 1870 werd
gesplitst. Neogotische details, spitsboogvensters en een achtzijdige entreetoren
kenmerken de villa Provincialeweg West 12-14 (circa 1870). Op het dak liggen
Oegstgeester pannen. In 1905 lieten de dames Drost, mogelijk naar ontwerp van hun
neef J. Drost, de dubbele villa Hoogstraat 160-162 bouwen met een centrale hal en
twee tuinkamers. Het eenlaagspand Hoogstraat 9-11 heeft een aardige winkelpui
(circa 1900). Voorzien van neorenaissance-details is het herenhuis Hoogstraat 174
(circa 1910) met erker en koetshuis. Het dubbelpand Het Oude Kostershuis (Grote
Haven 4-6; circa 1905) vertoont jugendstil-details en het dubbele huis Provincialeweg
Oost 56-58 (1923) heeft sobere expressionistische details.
Boerderijen. Uit 1658 stamt de hallenhuisboerderij Theodorushoeve
(Provincialeweg Oost 15) met rood gesausde gevel. In de kern 17de-eeuws is de
hallenhuisboerderij Provincialeweg Oost 85, waarvan het gepleisterde voorhuis hoger
is opgetrokken dan de stal. Eveneens 17de-eeuws is de eenbeukige kaasboerderij
Het Paradijs (Provincialeweg West 21), die opvalt door de gevel met klein
oeil-de-boeuf, sieranker en segmentvormig fronton. Eind 18de eeuw heeft men de
stal vernieuwd en de voorgevel voorzien van een ingangsomlijsting. De 17de-eeuwse
boerderij Steinsedijk 47 heeft een dwars geplaatst voorhuis met kelder en opkamer.
De boerderij Provincialeweg West 25 bestaat uit een - ongebruikelijk - parallel aan
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de straat gelegen 18de-eeuwse schuur en een dwars geplaatst woonhuis met bordestrap
uit circa 1860. Uit de 18de eeuw dateren de hallenhuisboerderijen Josephina's Hoeve
(Provincialeweg Oost 87) en Elisabethshoeve (Provincialeweg Oost 57; gepleisterde
voorgevel). De Henriette Petronella's Hoeve (Provincialeweg West 23) en de boerderij
Provincialeweg West 33 zijn vroeg-19de-eeuwse voorbeelden van dit type. Andere
voorbeelden zijn Provincialeweg West 35 (circa 1860) en Steinsedijk 35 en 65 (beide
circa 1880). Een ingezwenkte lijstgevel hebben de Hoeve Kloosterbrouwerij
(Steinsedijk 3, 1860) en de boerderijen Steinsedijk 45 (1857), Steinsedijk 33 en
Steinsedijk 37 (circa 1860). De Hoeve Tandem (Steinsedijk 39, 1898) en de boerderijen
Provincialeweg Oost 89 (1888) en Arbeid Adelt (Provincialeweg Oost 41, circa 1900)
zijn voorzien van gesneden windveren en een serliana.
Een dwars geplaatst woonhuis hebben de boerderijen Provincialeweg Oost 91
(18de eeuw) en Provincialeweg Oost 105 (circa 1860); dat bij 't Huis te Rosendael
(Provincialeweg Oost 37; circa 1880) is wit gepleisterd en voorzien van sierlijke
windveren. Voorbeelden van jongere boerderijen zijn Avondrust (Hoogstraat 127;
circa 1915) en Tempelhof (Steinsedijk 11; 1930).
Horeca. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft het diepe pand van café-bar De Keyser
(Hoogstraat 100), waarvan de gepleisterde ingezwenkte lijstgevel een gevelsteen uit
1622 bevat. Het pand van de ernaastgelegen slijterij, Hoogstraat 102, stamt ook uit
de 17de eeuw. Bij Huis den Hoek (Hoogstraat 124-126) werd omstreeks 1890 een
café uit 1625 vervangen door nieuwbouw. Op een markante plaats ligt het logement
Over de brug (Veerstraat 1), gebouwd in 1883 toen de tolbrug over de Hollandse
IJssel gereedkwam. Tussen 1914 en 1942 diende het ook als tramstation.
Het verenigingsgebouw ‘Concordia’ (Bredeweg 6), een H-vormig
neorenaissance-pand met tuitgevels aan de kopse einden, werd 1900-'01 gebouwd
in opdracht van mevrouw P.M. Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet als kunsten sportgebouw. Het ontwerp is van F. van der Straaten en H.J. Nederhorst.
De voorm. wasserij (Hoogstraat 2) is een klein bedrijfsgebouw uit 1929, ontworpen
in kubistisch-expressionistische stijl.
Gemalen. In 1872 (gevelsteen) gebouwd als een van de eerste
stoomschepradgemalen is het gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht
(Hoogstraat 31), dat ook bekend staat als gemaal ‘S.I. van Nooten’. Het in eclectische
vormen uitgevoerde driebeukige gemaal bevat ketels (links), een stoommachine
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Haastrecht, Gemaal De Hooge Boezem (1995)

(midden) en schepraderen (rechts). De twee in 1914 geplaatste centrifugaalpompen
zijn in 1952 vervangen door elektromotoren (buiten bedrijf gesteld 1979). Eveneens
in eclectische vormen uitgevoerd is de machinistenwoning (Hoogstraat 80; 1873).
Aan de noordwestzijde van Haastrecht ligt het gemaal van de polder Stein
(Steinsedijk 1; 1883) met machinistenwoning, maalkolk en doorlaatsluisje. Ten
oosten ten oosten van Haastrecht staan twee gemalen. Gevels met klimmende friezen
heeft ook het gemaal van de polders Polsbroek en Groot en Klein Keulevaart
(Provincialeweg Oost 113a; 1881, nieuw gemaal 1990). Het gemaal van de polder
Hoenkoop (Provincialeweg Oost 67; 1884) is ontworpen door H. Paul.
Bruggen. Bij de gedempte haven ligt over de Vlist een bakstenen boogbrug (bij
Hoogstraat 104), voorzien van cartouches met reparatiedata (1603 en 1704). De in
1883 als tolbrug gebouwde ophaalbrug over de Hollandse IJssel (Veerstraat ong.)
is vervaardigd door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ en heeft een gietijzeren
hameipoort en een genagelde welijzeren balans.
Grenspalen. Bij Steinsedijk 65 staat een hardstenen grenspaal met het wapen van
Hekendorp (eerste helft 18de eeuw). Een paal zonder opschrift bevindt zich bij
Hoogstraat 127.
De Alg. begraafplaats (Provincialeweg Oost ong.) werd in 1893 aangelegd. De
gedenksteen ter ere van J.J. de Lefèvre de Montigny († 1881) is toen geplaatst door
zijn echtgenote.

Hagestein
(gemeente Vianen)
Wegdorp bij de Lek, ontstaan in de middeleeuwen op een brede stroomrug en
oorspronkelijk Gasperden geheten. Rond 1250 werd aan de Lange Dreef het kasteel
Hagestein gesticht (afgebroken 1855). Otto van Arkel verleende de nederzetting in
1382 stadsrechten. Het kasteel vormde de westhoek van een vierkante stad. De huidige
Dorpsstraat lag in het zuidoostelijke deel. De parallel hieraan gelegen Achterweg
vormde de zuidoostelijke begrenzing. Op initiatief van het nabijgelegen Vianen werd
Hagestein
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Hagestein, Vizierstuw (1989)

na een langdurig beleg door troepen van Holland, Utrecht en Vianen in 1405
ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. De dubbele omgrachting is later vrijwel
geheel verdwenen. Bij de kerk ontstond het huidige dorp met een agrarisch karakter.
Aan de zuidzijde ligt de es (Eng). Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de
oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 26) is een zaalgebouw met driezijdige sluiting en een
toren van vier geledingen met tentdak. De drie onderste torengeledingen met tanden rondboogfriezen hebben een romaans karakter en stammen vermoedelijk uit de
13de eeuw. In de 15de-eeuwse vierde geleding hangt een door Steven Butendiic
gegoten klok (1444). De kerk zelf werd rond 1600 door brand verwoest, waarna men
het koor herstelde. In 1829-'30 werden de resten vervangen door de huidige kerk met
neoclassicistische details. De toren is gerestaureerd in 1976-'78. Het kerkinterieur
wordt gedekt door een houten tongewelf. De preekstoel (derde kwart 17de eeuw)
heeft een gotisch hardstenen doopvont als voet.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 12) werd in 1930 gebouwd naar een
expressionistisch ontwerp van A.C.G. Vermeulen. Boven de ingang rijst een overhoeks
torentje op met hoge spits. Rechts waren gemeenteruimten, links de
veldwachterwoning.
Woonhuizen. Het woon- en winkelpand Dorpsstraat 20 (circa 1915) heeft een
met cementstenen banden versierde gevel. Uit 1925 dateert het middenganghuis
Valkendaal (Lekdijk 36) met dakerker.
Boerderijen. Een dwars geplaatst
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voorhuis hebben de boerderijen Biezenweg 6 (1856, schuur 1853), Tienhovenseweg
37 (1861, jaartalankers) en Tienhovenseweg 6a (circa 1870). De krukhuisboerderij
Nijensteinseweg 43 dateert uit 1855. De langhuisboerderijen Corneliahoeve
(Tienhovenseweg 17; 1928) en De Hoef (Lekdijk 24; 1929) zijn voorzien van
gesneden windveren met makelaars.
De vizierstuw in de Lek (Lekdijk ong.), gelegen ten noordoosten van Hagestein,
is in 1954-'58 gebouwd bij de kanalisatie van de rivier. Twee halfcilindrische stalen
schuiven kunnen als een vizier opendraaien met behulp van vier hefwerken in de
vorm van betonnen bogen, elk met een klein bedieningsgebouw. De constructie is
ontworpen door civiel-ingenieur P. Blokland, de vormgeving is van W. Hamdorff.
Naast de stuw ligt een gekoppelde schutsluis. Aan de westzijde zijn in 2003-'04
vistrappen aangelegd.

Hazerswoude-Dorp
(gemeente Rijnwoude)
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen en ontgonnen vanaf de Oude Rijn.
Het in 1281 voor het eerst vermelde dijkdorp heeft samen met het in westelijke
richting aansluitende gehucht Westeinde een lineaire structuur. Om te voorkomen
dat het dorp door de verlaging van het waterpeil zou verzakken, kreeg het een
ringgracht. Na de Tweede Wereldoorlog heeft uitbreiding plaatsgevonden naar het
zuiden en in mindere mate noordoostwaarts.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 64) is een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten
koor; op de toren van drie geledingen staat een bovenbouw, die een bakstenen en
een opengewerkte achtkante houten geleding met bolbekroning heeft. De toren verrees
in 1646 ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. Erin hangen klokken
gegoten door Steven Butendiic (1451) en Claude Fremy (1686). De huidige kerk
stamt uit 1658 en het ontwerp wordt aan Pieter Post toegeschreven. Het portaal met
fronton in Lodewijk XVI-vormen aan de noordzijde dateert uit circa 1800. De kerk
is gerestaureerd in 1946-'49, waarbij

Hazerswoude-Dorp, Herv. kerk

aan weerszijden een zijkapel is toegevoegd, en in 1990; de toren in 1981-'86. Het
kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf met steekkappen. Tot de
mogelijk ook door Post ontworpen inventaris uit circa 1660 behoren het koorhek
met de luifel van de voormalige herenbank, waaronder later de eveneens uit circa
1660 daterende preekstoel is geplaatst. Het orgel is in 1868 gebouwd door de firma
P. Flaes en Brûnjes.
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De R.K. St.-Engelbewaarderskerk (bij Dorpsstraat 248) is een eenbeukige kerk
met driezijdig gesloten koor en een slanke, half-ingebouwde toren met ingesnoerde
spits. Deze kerk met neoromaanse en neogotische details werd ontworpen door Th.
Asseler en na diens dood door A.C. Bleijs uitgevoerd in 1879-'81. De pastorie
(Dorpsstraat 248) is een blokvormig pand uit 1891 met hoger opgetrokken
middenrisaliet.
De Geref. kerk (Korenmolenlaan 2-4) is een moderne kerk met lessenaarsdak,
gebouwd in 1969 naar ontwerp van L. de Jonge. Het orgel werd in 1811 gebouwd
door J.P. Künckel voor de Waalse kerk in Den Haag.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 57-59), een dwars pand met zadeldaken en
zakelijk-expressionistische invloeden, kwam in 1925-'27 tot stand naar ontwerp van
H. Goldberg en J. Dekker.
De voorm. R.K. lagere St.-Michaëlschool (P. de Hooghstraat 3) is een tweelaags
gangschool uit 1921

Hazerswoude-Dorp, Raadhuis

naar ontwerp van J.H. Tonnaer en zijn zoon C. Tonnaer.
Woonhuizen. Het in de kern uit circa 1630 stammende eenlaagspand Dorpsstraat
66 met langgerekte achteraanbouw is in de 19de eeuw gepleisterd. Aan de Dorpsstraat
staan voornamelijk diepe eenlaagspanden, met als 19de-eeuwse voorbeelden:
Dorpsstraat 44 (circa 1850) met ingangsomlijsting en afgeknotte halsgevel, de
dokterswoning Dorpsstraat 74 (1853) met ingangsomlijsting en kroonlijst,
Dorpsstraat 79 (circa 1880) met afgeknotte klokgevel, het huis Nooit Gedacht
(Dorpsstraat 185; circa 1890) met neorenaissance-details, en het dubbele huis
Dorpsstraat 180-184 (circa 1890) met afgeknotte klokgevel. De laatste heeft mogelijk
een oudere kern. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren het woon- en winkelpand
Dorpsstraat 220 (1910) en het dubbele huis Dorpsstraat 158-60 (circa 1920) met
hoger opgetrokken hoekuitbouwen. Expressionistische vormen vertonen de rond
1925 gebouwde eenlaagspanden Dorpsstraat 128-130, met een tot topgevel
opgetrokken risaliet, en het huis Dorpsstraat 197.
De windmolen ‘Nieuw Leven’, voorheen ‘De Zwaluw’ (bij Dorpsstraat 230), is
een wipmolen met stelling, bestaande uit een vierkante, deels met zinken losanges
beklede, ondertoren, een houten bovenhuis en een met zink
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beklede kap. Deze rond 1725 als poldermolen gebouwde molen werd in 1820 naar
de huidige plaats overgebracht en ingericht als korenmolen.
De Alg. begraafplaats (Gemeneweg 2), aangelegd in 1935, heeft een baarhuisje
met klokkentorentje uitgevoerd in traditionalistische vormen naar ontwerp van J.
Dekker.
Boerderijen. De langhuisboerderij Zuiddijk 5 dateert in de kern mogelijk uit circa
1770 en heeft een zomerhuis met afgeknotte klokgevel. Jongere voorbeelden van
langhuisboerderijen zijn Westeinde 18 (circa 1860) met ingangsomlijsting, afgeknotte
klokgevel en zomerhuis, Westeinde 58 (circa 1870) en de in de kern 18de-eeuwse
boerderij Nieuw Bethlehem (Westeinde 1), waarvan het woongedeelte in 1925 werd
vernieuwd.
Ten noordwesten van het dorp staan de langhuisboerderij Bent 12 (circa 1850),
met zomerhuis, en de Louise Maria Hoeve (Bent 2), met een villa-achtig voorhuis
(circa 1905). Ten oosten van Hazerswoude-Dorp strekt zich langs de
Voorweg-Loetweg een bebouwingslint met diverse waardevolle boerderijen uit, zoals
de langhuisboerderijen Loeteweg 38 (circa 1850) en Loeteweg 16 (circa 1885). De
gepleisterde langhuisboerderij Voorweg 104 dateert uit 1880. De
neorenaissance-invloeden vertonende boerderij Voorweg 73 werd in 1883 gebouwd
als modelboerderij op een U-vormige plattegrond; ze heeft hoge bouwdelen voorzien
van opslagzolders. De binnenplaats heeft men later dichtgebouwd. De uit 1920
daterende boerderij Nicolinebrug (Voorweg 89) heeft een villa-achtig voorhuis.
Poldermolens. Ten noordoosten van Hazerswoude-Dorp staan twee poldermolens.
Ter bemaling van de Oosten Westgeerpolder diende de molen de Blauwe Wip aan
de Oostvaart. Deze wipmolen uit 1636 heeft een met riet gedekte ondertoren en een
met hout bekleed bovenhuis. Aan de kruising van Papenvaart en Rietveldsevaart
staat de Rietveldse Molen, een met riet gedekte achtkante grondzeiler uit 1648 die
de Rietveldsepolder bemaalde.

Hazerswoude-Rijndijk
(gemeente Rijnwoude)
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de zuidzijde van de Oude Rijn.
Aan de Rijndijk vormde zich aan de westzijde het gehucht Groenendijk en aan de
andere zijde de Oostbuurt. Dit laatstgenoemde gehucht groeide na de Tweede
Wereldoorlog fors uit door de bouw van een grote woonwijk in de Rijnenburgerpolder
tussen de Rijndijk en de spoorlijn Leiden-Woerden. Sindsdien is de naam
Hazerswoude-Rijndijk gangbaar.
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De R.K. St.-Bernardus- of Scheepjeskerk (Rijndijk 106) is een eenbeukige kerk
met driezijdig gesloten koor; de half-ingebouwde toren van drie geledingen heeft
een achtkante opbouw met spits. Deze in 1854-'55 gebouwde kerk werd door G. van
Vogelpoel ontworpen met elementen uit de Willem II-gotiek. Boven de ingang en
de vensters aan de voorzijde bevinden zich wimbergen met gietijzeren traceringen.
Het door een houten tongewelf gedekte interieur bevat een Maarschalkerweerdorgel
(1901). De forse pastorie (Rijndijk 108) werd in 1904-'08 naar ontwerp van J.H.
Tonnaer gebouwd. Tegenover

Hazerswoude-Rijndijk, Hoeve Rijnland
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de kerk staat het voorm. zusterhuis (Rijndijk 53), een blokvormig pand uit 1906.
Het raadhuis (F. van Eedenplein 4a) kwam in 1962-'63 tot stand naar ontwerp
van H.A. Maaskant, P.W. Dommelen, J. Kroos en H.G. Senf. Het middendeel met
hal en raadzaal (verdieping) wordt geflankeerd door kantoorvleugels. Het betonreliëf
boven de hoofdingang en het sgraffito-werk in de raadzaal zijn ontworpen door N.
Wijnberg. Het gebouw is in 1986 uitgebreid.
Woonhuizen. Een ingezwenkte lijstgevel heeft het rond 1850 gebouwde diepe
eenlaagspand Hooge Boomen (Rijndijk 336). Het blokvormige huis Rijndijk 229
werd rond 1870 gebouwd als de pastorie van de R.K. St.-Michaëlkerk (gesloopt
1985). Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de voorm. onderwijzerswoning
Rijndijk 137 (circa 1900), met chaletstijl-sierspant, en het dubbele huis Rijndijk
102-104 (1911).
Boerderijen. Langs de Oude Rijn staan verschillende waardevolle boerderijen,
zoals de in 1614 gebouwde boerderij Rijnenburg (Rijndijk 123) met trapgevel en
een uitgebouwde kelder. De boerderij is genoemd naar een nabijgelegen kasteel
(verwoest 1420). Een 17de-eeuwse kern hebben ook de hallenhuisboerderij Hoeve
Zonlust (Rijndijk 259), met op het erf een mogelijk 18de-eeuws achtkante karnmolen,
en de krukhuisboerderijen Rijndijk 49 en Hoeve Rijnland (Rijndijk 253), met
laat-19de-eeuws zomerhuis annex melkhuis met boenhok. Uit het begin van de 19de
eeuw dateert de boerderij Rijndijk 203-207. Iets jonger zijn de onderkelderde boerderij
Rijnhoven (Rijndijk 107; 1840), de boerderij Rijnzicht (Rijndijk 111; circa 1840),
met zomerhuis, en de deels onderkelderde langhuisboerderij Rijndijk 265 (circa 1840)
met zomerhuis en twee gebeeldhouwde schilddragende 17de-eeuwse leeuwen, die
tot de verdwenen buitenplaats Byelust behoorden. Andere 19de-eeuwse
langhuisboerderijen zijn Stoopenburgh (Rijndijk 99; 1878) en Op Hoop van Zegen
(Rijndijk 257; circa 1890) met zomerhuis, koetshuis en hooiberg. Een dwars geplaatst
woongedeelte heeft de boerderij Aurora (Rijndijk 65; circa 1880). Voorbeelden van
moderne langhuisboerderijen zijn Welgelegen (Rijndijk 119; circa 1910) en
Stationsweg 1 (circa 1925).
De kleiwarenfabriek ‘Nieuw-Werklust’ (Rijndijk 18) dateert uit circa 1860 en is
de voortzetting van een 17de-eeuwse voorganger genaamd ‘Werklust’. Het complex
bestaat uit een kantoorgebouw, ovengebouwen met schoorstenen, houten en bakstenen
droog-, kolen- en turfloodsen, en verder een schaftlokaal (circa 1930) en een
fabriekshal (1937). Op het terrein staat een neoclassicistische eenlaags directeursvilla
(circa 1860) met serre en een gepleisterd, hoger opgetrokken middenrisaliet.
De voorm. watertoren (Rijndijk 127) bestaat uit een opengewerkt betonskelet en
een met baksteen bekleed, uitkragend rond vlakbodemreservoir. De toren verrees in
1915 naar ontwerp van A.D. Heederik en is in 2003 verbouwd tot kantoor.
Poldermolens. Ter bemaling van de polder Groenendijk dient de Groenendijkse
Molen (Rijndijk ong.), een wipmolen uit 1627 met een met riet gedekte ondertoren
en een met hout bekleed bovenhuis. De Rijnenburgermolen (Van Beethovenlaan
63a) is een met riet gedekte achtkante grondzeiler uit 1722. Ten zuiden van
Hazerswoude-Rijndijk staat de Rode Wip (Gemeneweg 22), een wipmolen met een
met riet gedekte ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis. Deze vóór 1639
gebouwde molen bemaalde de Gemenewegsepolder.
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Heenvliet
(gemeente Bernisse)
Kleine stad aan de Bernisse, ontstaan na de bedijking van de Polder Heenvliet in de
13de eeuw. Bij een afgedamde kreek groef men buitendijks een haven. Aan de
zuidzijde verrees in de 13de eeuw het kasteel Ravesteyn. Rond de Markt bouwde
men de belangrijkste huizen en aan een polderinwaarts lopende weg (Kerkweg)
verrees de kerk. In 1469 kreeg Heenvliet stadsrechten van Adriaan van Cruyningen.
Mede door verlanding van de Bernisse heeft de stedelijke ontwikkeling zich niet
doorgezet. Een toldam met brug richting Geervliet kwam in 1602 gereed. Met de
aanleg van het Hartelkanaal (1960) is het noordelijker gelegen buurtschap Nieuwesluis
verdwenen. Het daar gelegen landhuis ‘De Oliphant’ (1592) heeft men toen naar
Rotterdam verplaatst. Heenvliet is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkweg 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Maarten, is een
eenbeukige kerk met noorderzijbeuk en sacristie, vijfzijdig gesloten koor en een
geveltoren. Een in oorsprong grotere laat-14de-eeuwse kerk werd in 1824 aan de
westzijde ingekort, waarbij de west- en de zuidgevel werden vernieuwd. In de toen
ook opgetrokken geveltoren hangen klokken van Petrus van den Ghein (1534) en
Cornelis Ouderogge (1634). De kerk is gerestaureerd in 1931, de toren in 1954-'55.
Inwendig heeft de scheidingswand tussen schip en zijbeuk een schijntriforium en
bogen rustend op zuilen met koolbladkapitelen (circa 1400; ontpleisterd 1931). Tot
de inventaris behoren een maniëristisch Tiengebodenbord (1599), een met inlegwerk
versierde preekstoel (circa 1600), een doophek met doopbogen en enkele herenbanken
(alle tweede kwart 17de eeuw).
Het voorm. raadhuis (Markt 13) bestaat uit een in opzet rond 1500 gebouwd
hoekpand dat omstreeks 1530 naar achteren werd uitgebreid. In 1769 kreeg het een
nieuwe lijstgevel met houten wapenbord en werd het buurpand erbij getrokken. Dat
bouwdeel met 16de-eeuwse kern kreeg rond 1780 een lijstgevel met omlijste ingang.
Het in 1962-'64 gerestaureerde gebouw heeft in de oude raadzaal een
schoorsteenmantel (circa 1725) en een stucplafond in Lodewijk XV-stijl.
Het voorm. ambachtsherenhuis (Markt 11-12) bestaat uit een in de kern
middeleeuws hoekpand en twee diepe buurpanden (circa 1540 en 1595-'97) waarvoor
in 1630 een nieuwe gevel werd geplaatst. Kort na aankoop van de heerlijkheid
Heenvliet in 1735 door Jean Louis van Alderwerelt volgde een in- en uitwendige
modernisering van het huis. Uit die tijd dateert de gepleisterde lijstgevel met
ingangsomlijsting en Lodewijk XIV-omlijsting van twee gevelstenen met inscripties
(1627 en 1638). Het in 1962-'68 ingrijpend gerestaureerde gebouw
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Heenvliet, Ruïne van kasteel Ravesteyn, plattegrond

bevat inwendig enig midden-18de-eeuws stucwerk en goudleerbehang. Naast het
huis staat een inrijhek met Lodewijk XIV-siervazen.
De ruïne van kasteel Ravesteyn (bij Markt 11-12) ligt op een omgracht terrein
in de tuin van het ambachtsherenhuis. Een rechthoekige donjon met ronde hoektorens
verrees midden 13de-eeuw in opdracht van Hugo van Heenviet. Rond 1350 voegde
men aan de oostzijde een woonvleugel toe en omstreeks 1500 volgde een verdere
uitbreiding (opgegraven 1959). Het kasteel werd in 1572 door de Watergeuzen
verwoest en verviel daarna tot ruïne (geconsolideerd 1960-'68).
Woonhuizen. Enkele diepe huizen aan de Markt hebben een 16de- of 17de-eeuwse
kern en later vernieuwde gevels. Het huis Markt 8 heeft een in de 18de eeuw
afgeknotte vroeg-17de-eeuwse trapgevel van gele steen met accenten in rode baksteen.
Ook het in de kern 17de-eeuwse, maar nu gepleisterde, huis Markt 1 zal oorspronkelijk
ook een trapgevel hebben gehad. Markt 9 en 10 vormen een fraaie combinatie van
een smalle en een brede halsgevel uit het tweede kwart van de 18de eeuw. Inwendig
heeft nummer 9 vroeg-16de-eeuwse consoles. Beide huizen zijn rond 1954
gerestaureerd. Andere voorbeelden van kleine simpele 18de-eeuwse halsgevels zijn
te vinden bij Markt 7 en 17 en Toldam 2. Het met lijstgevel en omlijste ingang
uitgevoerde huis Markt 16 dateert uit circa 1800. Het statige huis Markt 4 is voorzien
van een gevel uit circa 1820 en stoeppalen met empiredetails.

Heenvliet, Woonhuizen Markt (1999)
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Heenvliet, Ruïne van kasteel Ravesteyn (1994)

De gepleisterde gevels van Markt 14 en 15 dateren beide uit circa 1860; die van
nummer 14 heeft een omlijste ingang en eclectische details. Rond 1910 verrees het
dwarse eenlaagspand Vissersdijk 5.
Boerderijen. Voorbeelden van boerderijen met zijlangsdelen en een woonhuis
met ingezwenkte lijstgevel zijn Kerkweg 2 (circa 1840) en Wieldijk 2 (1866).
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De hardstenen pomp met Lodewijk XIV-decoratie op de Markt dateert uit 1755 en
is afkomstig uit Zwolle (geplaatst 1949).
Het voorm. tolhek (Toldam ong.) staat aan het begin van de in 1602 over de
Bernisse gelegde toldam met brug en dateert uit 1756. Aan de kant van de Markt
zijn de wapens van Heenvliet en ambachtsheer Jean Louis van Alderwerelt zichtbaar
en aan de andere zijde die van Geervliet en Putten. Het in opzet 17de-eeuwse
eenlaagspand Stationsweg 1-3 diende tot 1930 als tolhuis.

Heerjansdam
(gemeente Zwijndrecht)
Dijkdorp, ontstaan na de herdijking van de Zwijndrechtse Waard in 1331-'37. In
1368 was de ambachtsheerlijkheid in bezit van heer Jan van Rosendael. Het dorp
werd naar hem en een uit 1332 stammende dam met sluis in de Waal genoemd. Na
de Tweede Wereldoorlog is Heerjansdam aan de oostzijde uitgebreid, onder meer
met een bescheiden winkelcentrum bij de kerk aan de Kromme Nering (circa 1959).
De Herv. kerk (Molenweg 6) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Het laat-gotische koor kwam
midden 15de eeuw tot stand. Begin 16de eeuw verrees de toren met bakstenen
traceerwerk bij de tweede geleding en midden 16de eeuw volgde het schip. Later
toegevoegd zijn de neoclassicistische ingangspartij bij de toren (circa 1850) en de
dwarsvleugel tegen de noordmuur (circa 1870). De in 1991 gerestaureerde kerk wordt
gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Het koor is opgedeeld met
tussenwanden en een vloer. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel en twee
herenbanken (alle midden 17de eeuw), en een door P. Flaes gebouwd orgel (1869).
De Geref. kerk (Dorpsstraat 42), een achtzijdig gebouw met daarop een ranke
open klokkentoren, is gebouwd in 1954 naar plannen van H.W.M. Hupkes & W.C.
van Asperen en verving een kerk uit 1859.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 33) is een doosvormig tweelaags raadhuis

Heerjansdam, Raadhuis

met souterrain en vliesgevels aan de lange zijden. Dit voorbeeld van ingetogen
naoorlogs modernisme is in 1958-'59 gebouwd naar plannen van L. de Jonge en M.L.
Dorst.
Boerderijen. Een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong hebben de langgerekte
dijkboerderij Develsluis 34 en de boerderij Lindtsedijk 13. Het dwarse woonhuis met
ingangsomlijsting van de boerderij Dorpsstraat 143 dateert uit 1756, het vrijstaande
diepe woonhuis van de hoeve Develweg 1 dateert uit 1783. De langgerekte boerderij
Dorpsstraat 55 werd rond 1850 gebouwd met neoclassicistische details, maar heeft
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boven de deur een gevelsteen uit 1790. Jugendstil- en rationalistische details vertoont
de in 1908 gebouwde boerderij Dorpsstraat 28-30.
De windmolen ‘Landzicht’ (Molenweg 64) is een grondzeiler met een ronde romp
en een met dakleer beklede kap. Deze korenmolen werd in 1868 gebouwd.
Het gemaal (bij Dorpsstraat 9) kwam in 1872 tot stand als een tweebeukig gebouw
met neoclassicistische elementen. Na de ombouw van stoomgemaal tot dieselgemaal
in 1928 heeft men de schoorsteen afgebroken. Sinds 1938 is het gemaal elektrisch.
De Alg. begraafplaats (Molenweg ong.), aangelegd in 1874, heeft een neogotisch
poortgebouw annex opslagruimte met het opschrift ‘Zijd ook gij bereid?’. Aan het
eind van de centrale as bevindt zich een cirkelvormige aanleg, met onder meer de
bijbelzerk van W.T. van Dam († 1918). In 1964 is de begraafplaats uitgebreid en een
aula toegevoegd.

Hei- en Boeicop
(gemeente Zederik)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de 12de-eeuw als cope-ontginning. De
ontginningsbasis is de Hei- en Boeicopweg met de ernaast gelegen wetering
(noordzijde Boeicop, zuidzijde Heicop). Pas na de Tweede Wereldoorlog heeft zich
bij de kerk een kleine dorpskern gevormd.
De Herv. kerk (Hei- en Boeicopweg 46) is een eenbeukige kerk met recht gesloten
koor en een dakruiter. Het laatgotische koor stamt uit de tweede helft van de 15de
eeuw, het schip kwam in de 16de eeuw tot stand. De bijbehorende toren werd tussen
1781 en 1830 afgebroken. Kort na 1823 sloopte men de koorsluiting, waarna de rest
van het koor als consistorie werd ingericht. De dakruiter dateert uit 1878. Bij de
restauratie in 1941-'42 is het exterieur ontpleisterd. In 1967-'68 zijn de vensters en
het interieur gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven, in het schip met trekbalken
en in het koor met muurstijlen voorzien van ornamenten in vroege renaissancestijl
(tweede helft 16de eeuw). Tot de inventaris behoren een preekstoel en een herenbank
(beide tweede kwart 17de eeuw), drie tekstborden (17de eeuw), een herenbank in
Lodewijk XV-stijl (circa 1760) en een Verschueren-orgel (1905). Vóór de kerk staan
twee natuurstenen tuinvazen (circa 1760), afkomstig van het in 1834 gesloopte huis
van de ambachtsheer.
Het voorm. rechthuis (Hei- en Boeicopweg 29) is een eenvoudig pand uit 1827,
waarin ook een herberg, winkel en stal waren gehuisvest en dat tot 1960 als
gemeentehuis heeft gediend.
De Chr. lagere school (Hei- en Boeicopweg 56) werd in 1914 gebouwd naar
ontwerp van C. Spronk als een tweeklassige school met aan de voorzijde een dwars
geplaatste onderwijzerswoning.
Boerderijen. De oudste, van oorsprong 17de-eeuwse, hallenhuisboerderijen in
het dorp zijn te herkennen aan de uitgebouwde kamers en de toepassing
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Hei- en Boeicop, Boerderij Hei- en Boeicopweg 159-161

van sierankers en ontlastingsbogen. De boerderij Hei- en Boeicopweg 134-136 is
links uitgebouwd met een onderkelderde opkamer die via een hoge buitentrap
bereikbaar is. Het schuurgedeelte heeft men in de 18de eeuw vernieuwd. Ons Oude
Hof (Heien Boeicopweg 163) heeft in de voorgevel een accoladeboog. Beide
boerderijen hebben kleine venstertjes in de top onder het afgewolfde dak. Bij de
boerderij Hei- en Boeicopweg 80-82 (circa 1650) zijn geblokte ontlastingsbogen
zichtbaar en op de tuitgevel staat een wapenhoudende leeuw. De hoge opkamer aan
de linkerzijde van de boerderij Hei- en Boeicopweg 121-123 is versterkt met schuin
oplopende steunberen. Een uitgebouwde zijbeuk heeft de uit 1662 (jaartalankers)
daterende boerderij Hei- en Boeicopweg 92-94. De krukhuisboerderij Hei- en
Boeicopweg 57-59 heeft links het krukhuis (17de eeuw) en een ‘kapel’ bij de
keukentravee. Het risaliet met trapgevel in het midden van de voorgevel en de uitbouw
rechts zijn het resultaat van een verbouwing in 1904. Andere voorbeelden van
hallenhuisboerderijen met een 17de-eeuwse kern zijn Hei- en Boeicopweg 104-106
(deels wit geschilderd) en Hei- en Boeicopweg 55 (wit gepleisterd).
De krukhuisboerderij Hei- en Boeicopweg 168, die op de deurkalf is

Hei- en Boeicop, De Hoekmolen

gedateerd ‘1769’, heeft rechts een kelder met opkamer in een uitbouw met trapgevel.
Waardevolle, in de kern 18de-eeuwse, hallenhuisboerderijen zijn Heien Boeicopweg
40 (gepleisterd), 65, 143 en 26 (circa 1800). Goede voorbeelden van 19de-eeuwse
langhuisboerderijen zijn Hei- en Boeicopweg 19, 68 en 125a. Uit het eind van de
19de eeuw dateert Hei- en Boeicopweg 7, en Hei- en Boeicopweg 122 is gebouwd
in 1905. Rijk gedecoreerde windveren met makelaars en topgevelversieringen komen
voor bij Hei- en Boeicopweg 30 (1898), Nooitgedacht (Hei- en Boeicopweg 8-10,
1901), Hei- en Boeicopweg 12 (1911) en Hei- en Boeicopweg 159-161 (circa 1925);
de laatste valt op door de modernere expressionistische vormgeving. Uitzonderlijk
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is ook het grote villaachtige woonhuis in zakelijk-expressionistische stijl van de
boerderij Hei- en Boeicopweg 20 (circa 1930).
Poldermolen ‘De Hoekmolen’ (Kanaaldijk 19), gelegen ten westen van Hei- en
Boeicop, bemaalt de polder Neder-Heicop. Deze vermoedelijk 18de-eeuwse wipmolen
heeft een scheprad, een met riet gedekte ondertoren en een met hout bekleed
bovenhuis.

Heinenoord
(gemeente Binnenmaas)
Dijkdorp, ontstaan na de bedijking van de Polder Oud-Heinenoord (1437, herdijkt
1467). De kerk verrees op een zanderige rug naast een afgedamde kreek. De
heerlijkheid was van 1460 tot 1793 bezit van de heer van Assendelft. Na de
Watersnoodramp van 1953 werd de haven afgesloten en ontwikkelde zich ten noorden
van de dijk een woonwijk. De oostelijker gelegen Heinenoordtunnel kwam in 1972
gereed.
De Herv. kerk (Kerkplein 12) is een eenbeukige kerk met een driezijdig gesloten
koor; de scheefgezakte toren van drie geledingen heeft een houten lantaarn en een
ingesnoerde spits. Deze laat-gotische kerk werd midden 15de eeuw gebouwd. De
houten torenlantaarn heeft men in 1772 recht op de scheve onderbouw geplaatst. Bij
de kerkrestauratie van 1969-'74 is een consistoriekamer toegevoegd. Het kerkinterieur
wordt gedekt door houten tongewelven. Tot de inventaris behoren een
vroeg-17de-eeuwse preekstoel met doophek en

Heinenoord, Herv. kerk
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Heinenoord, Boerderij Oost Leeuwenstein

herenbanken. Afkomstig uit de kerk te Oterdum (Gr.) is het door N.A. Lohman
gebouwde orgel (1855, overgebracht 1974). De pastorie (Hofweg 7) is een deftig
tweelaags woonhuis uit circa 1836. Het voorm. raadhuis (Hofweg 1), een gepleisterd
eenlaagspand, werd gebouwd rond 1880 als eenklassige school met
onderwijzerswoning en na 1889 verbouwd tot raadhuis en veldwachterswoning.
Hof van Assendelft (Hofweg 13). Dit forse tweelaags pand met ingangsomlijsting
verrees rond 1767 in opdracht van Sara Louisa du Faget van Assendelft als
ambachtsherenhuis. Het aangrenzende koetshuis werd in 1834 uitgebouwd tot een
lange schuur door de nieuwe rentmeester A. Louter. Sinds 1968 is het huis ingericht
als streekmuseum.
Woonhuizen. Karakteristiek zijn de langs de dijk gelegen dwarse huizen - eenlaags
voor en tweelaags achter - zoals Dorpsstraat 26 (circa 1850) en Dorpsstraat 23
(1869). Vergelijkbaar is de rentenierswoning Dorpsstraat 59, gebouwd in 1879 naar
ontwerp van J.Th. Beljers voor A. Leeuwenburgh, die de boerderij Midden
Leeuwenstein bewoonde. Aardige voorbeelden van wederopbouwarchitectuur zijn
de huizen Hofplein 4-28.
Boerderijen. Ten zuiden van de dijk staan drie fraaie boerderijen. Een breed
17de-eeuws woongedeelte met schoudergevel bezit de grote boerderij Oost
Leeuwenstein (Dorpsstraat 13). Het zomerhuis met puntgevel, fronton en hoekvoluten
dateert van 1763. De gepleisterde boerderij West Leeuwenstein (Dorpsstraat 79) heeft
een zijlangsdeelschuur met het jaartal ‘1762’ en een woonhuis met puntgevel en
fronton uit 1865. Bij de boerderij Midden Leeuwenstein (Dorpsstraat 63) dateert de
zijlangsdeelschuur van 1763 en het woongedeelte van 1851. Het laat-18de-eeuws
inrijhek is voorzien van hardstenen hekpalen met schilddragende leeuwen.
De smederij (Dorpsstraat 65) is een rond 1880 langs de dijk gebouwd pand met
haaks woongedeelte. Voor de werkplaatsingang staat een ijzeren travalje met een
wielsteen in de bestrating.
Goidschalxoord. Dit gehucht ten westen van Heinenoord ligt aan het oude veer
naar Rhoon. Het voorm. recht- en veerhuis (Goidschalxoordsedijk 24) is een
18de-eeuws diep pand met tuitgevel. De windmolen (Goidschalxoordsedijk 55), een
ronde grondzeiler met onttakelde kap, werd gebouwd in 1718 als korenmolen. De
voorm. watertoren (bij Sluisendijk 2), gelegen ten westen van Heinenoord, is een
lage bakstenen toren met neoromaanse elementen en een uitkragende bovenbouw
met ijzeren vlakbodemreservoir. De toren verrees in 1910 naar ontwerp van J. Smit
en constructeur A. Visser.
Blaaksedijk. Dit dijkdorp ten oosten van Heinenoord is ontstaan op de noordelijke
dijk van de polder Mijnsheerenland van Moerkerken (1439). Interessante boerderijen
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zijn de parallel aan de dijk gelegen krukhuisboerderij ‘De Ark’ (Blaaksedijk 258),
met de jaartalankers ‘1772’, en de karakteristieke zijlangsdeelboerderij Blaaksedijk
269 (circa 1870). Verder is er de modern opgezette boerderij Blaaksedijk 252 (1934),
ontworpen door architect Van Vecht; ze heeft een woonhuis met
zakelijk-expressionistische details naast een forse schuur met zijlangsdeel. De voorm.
openbare lagere school (Blaaksedijk West 9-11) uit 1878 bestaat uit een langs de
dijk gelegen onderwijzerswoning met haaks daarop een drieklassige gangschool. De
gietijzeren kilometerpaal nr. 43 (bij Blaaksedijk 269) dateert van circa 1890. Ten
zuiden van Blaaksedijk staat ter bemaling van de polder Mijnsheerenland van
Moerkerken de poldermolen ‘Oostmolen’ (Provincialeweg 9). Deze in 1909
gerestaureerde wipmolen met scheprad uit 1732 heeft een met riet gedekte ondertoren
en een met hout bekleed bovenhuis.

Hellevoetsluis
Vesting, ontstaan bij de uitwateringssluis van de polder Nieuw Helvoet. Plannen om
te komen tot een oorlogshaven aan de zuidrand van Holland werden in 1593 gemaakt
door de Admiraliteit op de Maze; de aanleg geschiedde tussen 1604 en 1619. In 1628
werd de haven verlengd en voorzien van een marinedok (Het Groote Dok; nu
jachthaven). De oorspronkelijke vier bastions en een hoornwerk uit 1670 werden in
1697-1715 uitgebreid en gemoderniseerd. In de Franse Tijd heeft men de vesting
verbeterd en uitgebreid met een droogdok (1802-'04) in het daarvoor verruimde
Hollands Bolwerk (Bastion IV). Hellevoetsluis kreeg in 1811 (opnieuw) een
marinewerf. Met de aanleg van een koopvaardijhaven aan de monding van het aan
de oostzijde gegraven Kanaal door Voorne (1827-'29) kwam de vesting tot bloei. In
1880-'82 werd de vesting opnieuw versterkt, waarna men in 1905 oostelijk van de
koopvaardijhaven een tramhaven aanlegde voor het veer op Goeree-Overflakkee.
Na de verplaatsing van de in 1870 in Hellevoetsluis gevestigde machinistenschool
naar Dordrecht (1917) en de sluiting van de marinewerf (1923) volgde een periode
van stagnatie. In 1943 lieten
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Herv. kerk (zie p. 268)
R.K. St.-Antonius van Paduakerk (p. 268)
Kruithuis (p. 269)
Schietkatoenloods (p. 269)
coupure Brielse Poort (p. 269)
Bomvrij logies (p. 269)
Bomvrije kazerne Haerlem (p. 269)
Projectielenmagazijn (p. 269)
Landshuis (p. 269)
Admiraliteitsmagazijn (p. 270)
Poortwachtershuis (p. 270)
Garnizoensbarakken (p. 270)
Affuitloods (p. 270)
Mijnenmagazijn (p. 270)
Tromphuis (p. 270)
Machinistenschool (p. 270)
Draaibrug (p. 270)
Kuiperij annex grootmagazijn (p. 270)
Toegangspoort (p. 270)
Droogdok (p. 270)
windmolen De Hoop (p. 271)
Vuurtoren (p. 271)
Watertoren (p. 271)

de Duitsers de bebouwing aan de westzijde van de haven slopen. Na de
Watersnoodramp van 1953 is ten behoeve van de bouw van de Haringvlietsluizen
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aan de westzijde een werkhaven (1957) aangelegd. Na de aanwijzing tot groeikern
in 1975 zijn forse uitbreidingswijken aan de noord- en oostzijde ontstaan. De vesting
Hellevoetsluis is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Oostzanddijk 18) [1] is een zaalkerk met geveltoren, gebouwd
tussen 1661 en 1686. Hierbij waren meester-timmerman Adriaen van den Andel en
meester-metselaar Teunis Poorterman betrokken. De toren werd pas in 1693 voltooid.
In 1794 werden werkzaamheden uitgevoerd en de voorgevel kreeg rond 1800 een
beklamping. In 1877-'78 volgde nog een ingrijpende wijziging en bepleisterde men
de toren. Bij de restauratie in 1967-'68, onder leiding van J. Kruger is de kerk
ontpleisterd, de kap aangepast en een consistorie toegevoegd. De kerk bevat een door
Sijbert Arense vervaardigde preekstoel (1648-'49). Tot de inventaris uit de bouwtijd
behoren een doophek, twee kerkenraadsbanken, een regeringsbank en een bank voor
schout en schepenen. De door Jacob Courtain gemaakte orgelkast (1787) werd in
1913 in de kerk geplaatst.
De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Opzoomerlaan 108) [2] is een eenbeukige
kerk met driezijdig gesloten koor, aangebouwde sacristie en een kleine geveltoren.
Deze neogotische kerk verrees in 1890-'91 naar ontwerp van E.J. Margry ter
vervanging van een voorganger uit 1835. De geplande grote geveltoren werd
uiteindelijk uitgevoerd als een bescheiden houten dakruiter. De kerk bevat een
hoofdaltaar, beelden en kruiswegstaties uit de bouwtijd. De forse tweelaags pastorie
(Opzoomerlaan 110; 1890) is door Margry ontworpen met neogotische en
neorenaissance-elementen.
Verdedigingswerken. Een rond 1630 opgeworpen redoute werd ten gevolge van
de Tweede Engelse Oorlog (1665-'67) vervangen door een hoornwerk en vier bastions
volgens het Oudnederlandse stelsel. In 1697-1715 moderniseerde men de
verdedigingswerken naar plannen van kolonel Charles De Puy de l'Espinasse. Daarbij
bleven de twee noordelijke bastions gespaard en werden de twee zuidelijke vervangen
door vier bastions met tussengelegen courtines volgens het Nieuwnederlands stelsel.
Om de havenmond werd een nieuw, ruimer hoornwerk aangelegd. In het noorden
liggen het Hollands Bolwerk (Bastion IV) en het Ridderschapsbolwerk (Bastion V).
In dat
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laatste - later tot ‘Revolutiebolwerk’ herdoopte - bastion staat een bijna vierkant
kruithuis [3] uit circa 1665 met tentdak en ingangsportaal. Vlakbij bevindt zich een
langgerekte loods [4] voor de opslag van schietkatoen uit circa 1865. De enige toegang
tot de vesting was de tussen deze bastions gelegen Brielse Poort (circa 1774), die in
1885 werd vervangen door de huidige coupure [5]. Aan de oostzijde van de vesting
liggen het Uniebolwerk (Bastion VI), het Rotterdams Bolwerk (Bastion VII) en bij
de havenmond het Oostelijk halve Hoornwerk (Bastion VIII). Aan de westzijde
bevindt zich het Coninckx Bolwerk (Bastion III). Bastion VI heeft een in 1857
toegevoegd bomvrij logies met hospitaal en wachthuis [6]. Nadat Hellevoetsluis in
1880 werd opgenomen in de ‘Stelling van de Monden der Maas en van het
Haringvliet’ voegde men het Westelijke halve Hoornwerk (Bastion I) en het Haarlems
Bolwerk (Bastion II) samen tot een westfront met één grote kustbatterij. In de
zuidelijke bekledingsmuren van het hoornwerk zitten zandstenen reliëfs met teksten
(1696 en 1699). Uit 1881 dateren de op bastion II gebouwde grote bomvrije kazerne
‘Haerlem’ [7] en het bomvrije projectielenmagazijn met vijf kruitkamers [8].
De nabij de oostelijke beer gebouwde smalle voetbrug over de gracht (Kippenbrug)
naar de koopvaardijhaven is uit 1870. Vooral aan de westzijde maar ook bij de mond
van de koopvaardijhaven staan nog diverse van de daar in 1942-'43 door de Duitsers
gebouwde bunkers. Het oostelijke deel van de vesting heeft men in 1926 opgeheven,
het westelijke deel in 1957.
Het voorm. Landshuis (Oostzanddijk 22) [9], ook wel ‘Prinsehuis’ genoemd, is
een blokvormig classicistisch pand, gebouwd in 1662-'64 met basement, twee
bouwlagen en een omlopend schilddak. Het fronton van het middenrisaliet toont het
wapen van Holland. Het ontwerp wordt toegeschreven
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aan Pieter Post. Bij een midden-19de-eeuwse verbouwing heeft men de gevel
gepleisterd. Het in 1951 als raadhuis in gebruik genomen gebouw is ontpleisterd bij
de restauratie in 1963-'67 onder leiding van J. Kruger. Binnen bevinden zich een
fraaie classicistische schoorsteenmantel met het wapen van Holland, enkele kleinere
schouwen en een voorhuis met rijk gesneden trapportiek met daarin onder andere
borstbeelden van Minerva en Mercurius.
Het linker bijgebouw (Oostzanddijk 24-26), nu Ruyterhuis genoemd, werd in
1662-'64 gebouwd als geweer- en werkmagazijn. Sinds 1984-'85 is het opgenomen
in het erachter gelegen gemeentekantoor. Het in 1661 opgerichte rechter bijgebouw
(Oostzanddijk 20) diende als waag (begane grond) en tot 1686 tevens als kerk. De
bijgebouwen zijn ook in 1963-'67 gerestaureerd en ontpleisterd.
Het voorm. admiraliteitsmagazijn (Oostkade 8-14) [10] is een fors wit gepleisterd
drielaags pand met attiek, gebouwd in 1654 als magazijn; aan de achterzijde heeft
het een lange vleugel als logementsgebouw. Niet in het landshuis, maar hier logeerde
prins Willem III in 1688 aan de vooravond van zijn glorieuze overtocht naar Engeland.
Na een ingrijpende verbouwing werd het gebouw in 1872 tot marinehospitaal
ingericht. Na de sluiting hiervan (1915) volgde een verbouwing tot wooneenheden.
Overige militaire gebouwen. Het uit 1822 daterende poortwachtershuis
(Opzoomerlaan 126) [11] is een langgerekt eenlaagspand met bakstenen arcade op
eenvoudige pijlers. Behouden bleven ook enkele rond 1850 opgetrokken
garnizoensbarakken (Opzoomerlaan 1-13) [12]. Het hoekpand kwam in 1894 in
gebruik als postkantoor en werd daartoe opgehoogd en in 1907 van een portaal
voorzien. Rond 1995 is het tot appartementen verbouwd. Voor de opslag van
onderstellen van kanonnen bouwde men in 1866 de affuitloods (Opzoomerlaan 113)
[13] als een langgerekt eenlaagspand met grote deuren aan de kopse zijde. Geheel
in gewapend beton uitgevoerd is het mijnenmagazijn (Strijtse Zeedijk 4) [14] uit
1914.
Het Tromphuis (Gallasplein 3) [15] is een wit gepleisterd U-vormig tweelaags
gebouw met eclectische details, gebouwd rond 1860 als officierskantine annex
sociëteit.
De voorm. machinistenschool (Industriehaven 1-3) [16] kwam in 1877 tot stand
als een eenlaags gebouw met eclectische details, een langgerekt fronton en gepleisterde
lisenen.
Woonhuizen. Diverse panden aan de Oostkade hebben nog een 17de-eeuwse kern,
zoals Oostkade 26, 52 en 54. Het laatstgenoemde heeft een winkelpui uit circa 1875.
De winkelpui van Oostkade 28 is uit 1895. Het
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Hellevoetsluis, Droogdok

gepleisterde 18de-eeuwse huis Oostkade 16 bezit een brede dakkapel met fronton.
Het forse tweelaags pand Oostzanddijk 1 werd in de 17de eeuw gebouwd als
‘Kielmagazijn’ en rond 1840 verbouwd tot een wit gepleisterde burgemeesterswoning.
Rond 1880 gebouwd zijn Kerkstraat 22 en het met eclectische details uitgevoerde
woonhuis annex café Kerkstraat 24.
Het marinedok (Industriehaven ong.), ook ‘Het Groote Dok’ genoemd, werd in
1628 aangelegd als verlenging van de haven en diende voor de winterberging van
oorlogsschepen. De tussen dok en haven gebouwde sluis werd in 1671 vergroot en
in 1802 verbreed. De in 1881 over de sluiskom gelegde dubbele ijzeren draaibrug
[17] werd geleverd door de firma ‘De Prins van Oranje’. De timmerwerf en de
magazijnen aan de westzijde zijn later vernieuwd. De voorm. kuiperij annex
grootmagazijn (Industriehaven 8-12) [18] dateert in de kern uit 1786 en kreeg rond
1860 deels een verdieping, terwijl het tweelaagse deel werd opgehoogd. Sinds 1963
huist hier het brandweermuseum. De met eclectische details uitgevoerde
toegangspoort [19] aan de westzijde is uit circa 1880.
Het stenen droogdok (Industriehaven 50) [20] vormde het belangrijkste onderdeel
van een plan dat waterbouwkundige Jan Blanken in 1798 opstelde ter verbetering
van het marinedok. Voor het
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droogpompen diende het in 1802-'04 gebouwde neoclassicistische (neo-Grec)
pomphuis met daarin een dubbelwerkende stoommachine (gesloopt 1968, herbouwd
2001-'02). Het droogdok kreeg twee achter elkaar gelegen dokkamers, gescheiden
door een tussenhoofd met puntdeuren. Het voorste gedeelte - het voor onderhoudswerk
bedoelde kieldok - kwam in 1806 gereed. Het hogerliggende timmerdok voor
langduriger reparaties voltooide men in 1821-'25. Ter afsluiting diende een schipdeur;
een klein houten schip met dubbele kiel dat precies paste in de daartoe aangebrachte
sleuven in het sluishoofd. Deze afsluiting werd in 1884 vervangen door een welijzeren
schipdeur naar plannen van P. Glavimans. Het droogdok heeft tot 1970 dienst gedaan
en is in 2003 hersteld.
De windmolen ‘De Hoop’ (Molenstraat 43) [21] is een hoge ronde stellingmolen
met een met dakleer beklede kap. Deze in 1801 gebouwde korenmolen is in 1992-'93
gerestaureerd.
De vuurtoren (Westkade 1) [22] verrees in 1822 naar ontwerp van J. Valk met
een ronde gepleisterde romp voorzien van ronde vensteropeningen. Het lichthuis met
balustrade, draailicht en koepel heeft men in 1901 toegevoegd. De plintvormige
verdikking aan de torenvoet dateert van een verbouwing in 1961.
Het voorm. stoomgemaal ‘J.W. Hein’ (Kanaalweg W.Z. 41) kwam in 1892 tot
stand naar een ontwerp met neogotische details van P.A. Korevaar. Het gemaal kreeg
in 1919 een dieselmotor en werd in 1933 geëlektrificeerd.
De voorm. watertoren (Opzoomerlaan 112) [23] is een bakstenen toren met
overkragende bovenbouw voorzien van neorenaissance-details, gebouwd in 1896
naar plannen van N. Biezeveld. Het ijzeren reservoir is bij de verbouwing tot woning
verwijderd.
Oudenhoorn (gemeente Bernisse). Dit kerkringdorp met kerkgracht ten oosten
van Hellevoetsluis werd kort na de bedijking van de Polder Oudenhoorn (1356)
gesticht en had te lijden van de Watersnoodramp van 1953. De Herv. kerk (Ring 1),
oorspronkelijk gewijd aan de O.L. Vrouwe, is een 15de-eeuwse recht gesloten kerk,
waarvan de westgevel dateert uit 1669. De kerk kreeg zijn huidige uiterlijk bij de
herbouw in 1920-'21, onder leiding van H. Moulijn en H. van der Kloot Meijburg,
na een brand in 1915. In de dakruiter hangt een door A.H. van Bergen gegoten klok
(1919). Aardige voorbeelden van boerderijen met zijlangsdelen zijn Hollandseweg
17 (1866, schuur 1889), Dorpsweg 47 (1905) en de boerderij ‘Landzicht’ (Eeweg
44; circa 1935). De voorm. openbare lagere school (Molenweg 12) is een vierklassig
schoolgebouw uit 1916. Bij de kerk staat een zeszijdige muziektent (Ring ong.) uit
circa 1955 met een dak op ranke betonnen spanten.

Hendrik-Ido-Ambacht
Dijkdorp, ontstaan na de herdijking van de Zwijndrechtse Waard in 1331-'37 en
genoemd naar ambachtsheer Henric Ye. Aan de noordoostzijde ontstond in 1505 een
tweede kern (Oostendam) bij een dam met schutsluis (1636) in de afgedamde Waal.
Naast vlasnijverheid waren de in de 19de eeuw gevestigde steenfabrieken en langs
de Noord de scheepssloperijen van belang. Aan de noordzijde kwam de snelweg
Rotterdam-Gorinchem (A15) te liggen met een brug over de Noord (1937-'39). Na
de Tweede Wereldoorlog is het dubbeldorp aan elkaar gegroeid en aan de zuidzijde
fors uitgebreid.
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De Herv. kerk (Kerkplein 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. De kerk werd midden 14de eeuw (mogelijk in 1331) gesticht. Uit
die tijd resteren de twee onderste torengeledingen. Het huidige laat-gotische schip
en koor dateren van een vernieuwing in 1530-'40, toen ook de toren werd verhoogd.
Hierin hangt een door Quirin de Visser gegoten klok (1707). De muren tussen de
spitsboogvensters zijn versierd met uitgekraagde, gekoppelde boogjes, behalve bij
het koor. Daar bevindt zich een nis met accoladeboog, geflankeerd door gemetselde
kruisen. De consistorieruimte tegen de toren dateert uit 1872 en de lage transeptarmen
zijn van 1887.
Het interieur van de in 1980-'82 gerestaureerde

Hendrik-Ido-Ambacht, Herv. kerk

kerk wordt gedekt door houten tongewelven met ribben en trekbalken. Tot de
inventaris behoren een preekstoel (1669) met koperen lezenaar en doopbekkenhouder,
drie vensters met gebrandschilderde wapenglazen (1668-'69), enkele grafzerken
(17de eeuw) en een herenbank met overhuiving in Lodewijk XV-vormen (derde
kwart 18de eeuw). Het in 1696 door Jan Duyschot gebouwde orgel is afkomstig uit
de Waalse Kerk te Delft (overgebracht in 1900; gerestaureerd 1982).
Overige kerken. Uit circa 1940 dateert de voorm. R.K. kerk (Burg. Van Akenwijk
6), een robuuste eenbeukige kerk in traditionalistische vormen. De Petrakerk van de
Geref.
Gemeente (Kerkstraat 10) is een opvallend grote moderne kerk, die rond 1990 een
kerkgebouw uit 1898 verving.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 152) is een eenlaagspand uit 1897 met een
hoger opgetrokken ingangsrisaliet, voorzien van balkon en gemeentewapen.
Boerderijen. Op een 13de- of 14de-eeuwse terp ligt de Waelneshoeve (Kerkstraat
6). Het rechter deel van het woonhuis is een onderkelderde, in kloostermoppen
opgetrokken ‘stenen kamer’, die mogelijk uit het midden van de 14de eeuw stamt.
Het linker deel met opkamer is 17de-eeuws. Een 18de-eeuwse kern hebben de
boerderijen Achterambachtseweg 12 (1718), Achterambachtseweg 6 (1738) en de
Palmhoeve (Achterambachtseweg 37), met een gevelsteen uit ‘1778’. Voorbeelden
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Hendrik-Ido-Ambacht, Winkel Hoogtstraat 1

van boerderijen met zijlangsdelen zijn Achterambachtseweg 19 (1861), Bouwlust
(Dorpsstraat 22; circa 1875) en Dorpsstraat 25 (1883).
Woonhuizen. Het rijzige diepe huis Dorpsstraat 90 draagt in de bekroning van
de puntgevel het jaartal ‘1777’. Met neorenaissance-details werd in 1902 de
burgemeesterswoning Kerkstraat 30 gebouwd. Begin-20ste-eeuws zijn ook de sobere
arbeiderswoningen De Hoogt (Onderdijk 16-38) uit 1904, het winkelpand Hoogtstraat
1 (circa 1905), met ingang bij de afgeschuinde hoek, en het dubbele eenlaags huis
Dorpsstraat 12-12a (circa 1915) met mansardedak en een winkelpui tussen beide
deuren.
De forse verkeersbrug van de A15 over de Noord werd in 1937-'39 gebouwd met
twee betonnen aanbruggen en daartussen een geklonken stalen boogbrug met aan de
oostzijde een rolbasculebrug die is bestemd voor het doorlaten van schepen met een
grote hoogte.
De Alg. begraafplaats (Kerkstraat 8), gesticht rond 1830 en uitgebreid in 1933,
heeft een sober poortgebouw annex opslagruimte uit circa 1870 met als opschrift
‘Zijd ook gij bereid?’

Herkingen
(gemeente Dirksland)
Dijkdorp aan de Grevelingen, ontstaan na de herindijking van de polder
Oud-Herkingen (1483). In 1511 kwam het dorp weer onder water te staan, waarna
een definitieve herindijking volgde in 1604. De dorpsbebouwing ontwikkelde zich
bij een kruising van dijken. Bij de Watersnoodramp in 1953 leed Herkingen veel
schade. Aan de westzijde van het dorp ligt een bungalowpark.
De Herv. kerk (Scharloodijk 33) is een parallel aan de dijk geplaatste eenvoudige
zaalkerk uit 1788. In de ranke geveltoren hangt een door Gerrit Bakker gegoten klok
(1788). De kerk bevat een preekstoel (circa 1788) en tekstborden (1789 en 1790).
De kerk van de Geref. Gemeente (Onderlangs 6) is een sobere zaalkerk uit 1928.
Het voorm. raadhuis (Kaaidijk 11), een rijzig tweelaags pand met
neorenaissance-details, kwam tot stand in 1898.
De brandweerkazerne met slangentoren (1 Februariweg 3a), gebouwd in 1955
naar plannen van Ph.J.W.C. Bolt, is een goed voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur.
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Het voorm. Groene Kruisgebouw (Kaaidijk 27) uit 1955 is een karakteristiek
voorbeeld in traditionalistische stijl van dit type.
De visbank (bij Scharloodijk 2) dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw en
bestaat uit vier hardstenen toscaanse zuilen met daarop een (vernieuwd) houten
tentdak.
Windmolen ‘De Dankbaarheid’ (Molendijk 69) is een ronde, wit gepleisterde
grondzeiler met een met dakleer beklede kap. Deze in 1841 gebouwde korenmolen
is in 1997 gerestaureerd.

Hillegersberg
(gemeente Rotterdam)
Dorp, ontstaan rond 990 op een zandduin in moerassig veengebied (donk). Volgens
een oude mythe werd deze donk door de reuzin Hillegonda met zand uit haar schort
gestort. In het later kunstmatig verder opgehoogde en omgrachte gebied bouwde
men een kasteel en een kerk. Via de tussen veenplassen gelegen Straatweg heeft de
donk verbinding met Rotterdam. Deze stad annexeerde de gemeente in 1941, samen
met het westelijker gelegen Schiebroek. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied
tussen de spoorlijn naar Gouda, de Hofpleinlijn naar Den Haag en de Rotte
volgebouwd als onderdeel van Rotterdam.
Ruïne van Huis ten Berghe (bij Kerkstraat 43). Mogelijk in opdracht van graaf
Willem II verrees in de eerste helft van de 13de eeuw een vierkante donjon op een
kunstmatig verhoogde heuvel. Het in 1269 voor het eerst vermelde kasteel kwam
later in bezit van het geslacht Van Mathenesse. Na de verwoesting door troepen van
Jacoba van Beieren in 1426 volgde het verval tot ruïne (geconsolideerd 1969-'70).
In 1832 werd het terrein bij het kerkhof van de Hillegondakerk getrokken.
De (Herv.) Hillegondakerk (Kerkstraat 43) is een driebeukige pseudo-basilicale
kerk met driezijdig gesloten koor en een ingebouwde toren met ingesnoerde naaldspits.
Het onderste deel van de toren is vroeg-14de-eeuws. Nadat de kerk in 1426 was
verwoest, kwam de huidige laat-gotische kerk rond 1500 tot stand, waarbij ook de
toren werd verhoogd. In 1687 werd een dakruiter geplaatst en verrees een nieuw
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koor (koorsluiting vernieuwd 1856). Het interieur van de in 1942 gerestaureerde kerk
heeft slanke zuilen met eenvoudige lijstkapitelen. Tot de inventaris behoren
17de-eeuwse grafzerken, een preekstoel (1631) en een orgelkast van A. Meere (1830;
instrument 1981). De consistoriekamer aan de zuidzijde van het koor bevat een
plafond en een schouw met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl.
De muur rond het kerkhof werd in 1626 aangebracht; het hek met hardstenen posten
in Lodewijk XV-stijl is uit 1761 en heeft siervazen van Johan de Lezenne. Het kerkhof
werd in 1832 naar het zuiden uitgebreid met het aangrenzende terrein van de
kasteelruïne. In de oude donjon richtte men veertien grafkelders in, waaronder die
voor de families Ruys, Van Ommeren en Chabot en voor A. van Hoboken († 1850).
Eromheen ontstond een doorgaande zerkenvloer. In 1911 volgde een verdere
uitbreiding naar het zuiden.
Overige kerken. De (Herv.) Alexanderkerk (Bergse Linker Rottekade 294,
Terbregge) is een zaalkerk met geveltoren, gebouwd in 1927-'28 naar plannen van
P. Mulder. De monumentale R.K. Christus Koningkerk (Statenplein 1), met
expressionistische details en een hoge slanke toren, kwam in 1929-'30 tot stand naar
ontwerp van H.P.J. de Vries. Gelijktijdig gebouwd en ook van zijn hand zijn het
bijbehorende klooster (Statenlaan 12), de R.K. kleuterschool

Hillegersberg, Ruïne Huis ten Berghe en (Herv.) Hillegondakerk

St.-Anthonius (A. Pauwlaan 5-7) en de R.K. lagere Tarcisiusschool (Joh. de Wittlaan
9). In traditionalistische vormen gebouwd zijn de (Herv.) Oranjekerk (Rozenlaan
20; 1935), met portaal en terzijde staande toren, en - in het tuindorp Schiebroek - de
voorm. (Geref.) Meidoornkerk (Meidoornsingel 50; 1940) en de R.K. St.-Pauluskerk
(Larikslaan 184; 1941-'42, C.J. van der Lubbe). Meer functionalistisch van stijl is
de in Schiebroek opgetrokken forse (Herv.) Goede Herderkerk (Kastanjeplein 28;
1957, G. Feenstra). De uit 1925 stammende noodkerk van de R.K. St.-Liduïnakerk
(Burg. Lefèvre de Montignylaan 17) werd in 1954-'55 ingrijpend vergroot in de
traditionalistische stijl van de Bossche school naar plannen van J. Hendriks, W. van
der Sluys en L.A. van den Bosch. Bij de kerk horen een zesklassige R.K.
jongensschool (nr. 13) en een vrijwel identieke R.K. lagere meisjesschool (Grindweg
30), beide uit 1926. Andere moderne kerken zijn de (Geref.) Salvatorkerk (Mozartlaan
25; 1959, H. Sutterland) en de (Herv.) Messiaskerk (Debussylaan 17; 1962, H.W.M.
Hupkes).
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis van Hillegersberg (Kerkstraat 10) is een
midden-19de-eeuws gepleisterd dwars pand met dakruiter, gebouwd in 1752 op de
fundamenten van een rechthuis uit 1599. In de dakruiter hangt een door Johannes
Specht gegoten klok (1750). De in 1884 naar ontwerp van J.I. van Waning voor
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W.K.M. de Kat gebouwde forse neorenaissance-villa C.N.A. Looslaan 1-3 diende
van 1921 tot 1941 als raadhuis. Het voorm. raadhuis van Schiebroek (Ringdijk 50)
is een sober zakelijk-expressionistisch pand uit 1930 naar plannen van H. Russcher.
Scholen. Uit 1921 dateert de Chr. lagere school (Terbregse Rechter Rottekade
122-130) met onderwijzerswoning. Voorbeelden van tweelaagse scholen in sobere
zakelijk-expressionistische stijl zijn de openbare lagere school (Kerkstraat 39-41;
circa 1920) en de gebouwen A. van der Doeslaan 13-15 (circa 1925), Hilleniussingel
23 (1928), Hillegondastraat 25 (1929).
Woonhuizen. Vroege chaletstijlkenmerken heeft het gepleisterde woonhuis
Straatweg 230 (1866). Een dakkapel in chaletstijl heeft Straatweg 125 (circa 1895),
en het herenhuis Straatweg 8 (1898) bezit een fraai chaletstijl-sierspant. Late
vakwerkdetails en neogotische elementen zijn te zien bij de herenhuizen Straatweg
13-19 (1915). Voorbeelden van herenhuizen in neorenaissance-stijl zijn Margaretha
(Straatweg 206; 1894) en Straatweg 1-3 (1895). De door J. van Teeffelen ontworpen
huizen Villapark 2-14 (1909), evenals de villa Straatweg 2 (1903) en het dubbele
huis Suzanna-Adriana (Straatweg 5-7; 1919), vertonen jugendstil-elementen.
Uitgevoerd in ‘Um 1800’-stijl zijn de huizen Straatweg 78-84 (circa 1910). De villa's
Buitenzorg 23 (1921) en C.N.A. Looslaan 6 (circa 1925, A. Krijgsman) zijn ontworpen
in expressionistische vormen. Een functionalistisch ontwerp is de Villa Snoek (C.N.A.
Looslaan 15; 1937-'39, J.H. van den Broek).
Windmolens. Gebouwd in 1648 is De Prinsenmolen (Prinsenmolenpad 72), een
achtkante grondzeiler met een met riet gedekte romp en kap. Deze poldermolen met
scheprad bemaalt de Polder Berg en Broek. De Vier Winden (Terbregse Rechter
Rottekade 91), een ronde stenen stellingmolen met een met riet gedekte kap, werd
in 1776 gebouwd als korenmolen.
Het Boterdorpse Verlaat (Boterdorpse Verlaat 3) is een houten sluis tussen de
Rotte en de Strekvaart. De sluishoofden vormen één geheel met de door enkele
slagbinten versterkte
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schutkolk. Deze vooral in slappe grond toegepaste constructie is een recente replica
van de oorspronkelijke sluis (circa 1770).
Het Plaswijckpark (C.N.A. Looslaan 23) werd in 1923 gesticht door de
Rotterdamse koopman en filantroop C.N.A Loos als familiepark. Het rosarium (1930)
is een ontwerp van Th.J. Dinn.

Hillegom
Dorp, ontstaan op een strandwal en voor het eerst vermeld in 1248. In die tijd stond
er al een aan St.-Maarten gewijde kapel, die door graaf Willem II aan de abdij van
Egmond werd geschonken. De bebouwing concentreerde zich aanvankelijk aan de
huidige Hoofdstraat, als onderdeel van een over de strandwal lopende weg
(Leidsestraat en Weeresteinstraat). De daaraan in de 17de en 18de eeuw ingerichte
buitenplaatsen zijn inmiddels verdwenen. Aan de zuidzijde van de Hoofdstraat ligt
een driehoekig pleintje (Houttuin), waar oorspronkelijk het rechthuis stond. Vanaf
1870 ontwikkelde Hillegom zich tot een welvarend dorp met talrijke nieuwe
landhuizen en villa's van welgestelde bollenkwekers. In het eerste kwart van de 20ste
eeuw werden enkele nieuwe woonwijken verwezenlijkt. Na de Tweede Wereldoorlog
is het gebied ten oosten van de dorpskern volgebouwd tot aan de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder.
De (Herv.) Maartenskerk (Kerkplein 1) is een kruiskerk met vijfzijdig gesloten
koor en een toren van drie geledingen. De 15de-eeuwse toren werd begin 16de eeuw
verhoogd en kreeg in 1707 een houten opzetstuk met slanke spits (herbouwd in 1979
na brand). In de toren hangt een door Everardus Splinter gegoten klok (1640). Na
de verwoesting van de kerk rond 1573 werd het vroeg-16de-eeuwse laat-gotische
koor hersteld in 1606. Bij de restauratie in 1929, onder leiding van H. van der Kloot
Meijburg, heeft men schip en transept in traditionalistische vormen vernieuwd. Tot
de inventaris behoren een laat-17de-eeuwse preekstoel, een tiengebodenbord (1620),
een tekstbord (1679) en een rouwbord (1784). Verder bevat de kerk een rijk

Hillegom, R.K. St.-Martinuskerk

gebeeldhouwde zerk voor Cornelis Fannius († 1675) en een nis met gebeeldhouwde
urn voor de staatsman I.J.A. Gogel († 1821).
De R.K. St.-Martinuskerk (Hoofdstraat 29), een driebeukige basilicale kruiskerk
met halfronde apsis, werd in 1925-'27 gebouwd naar ontwerp van H.P.J. de Vries en
verving een aan St. Joseph gewijde kerk uit 1872. De van die kerk behouden toren
heeft men beklampt (gerestaureerd 1994). Tegen de kerk staat een achtzijdige
doopkapel met ingesnoerd hoog tentdak. Het interieur wordt gedekt door een ziende
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houten kap en bevat een uit de oude kerk afkomstig neogotisch hoofdaltaar (circa
1875). De pastorie (Mariastraat 1) is een gepleisterd herenhuis uit 1846.
De R.K. St.-Josephkerk (Hoofdstraat 143) is een kruiskerk met een door
dwarskapellen geflankeerd schip en een slanke toren (noordzijde). Deze in 1925-'27
naar een traditionalistisch ontwerp van J. Stuyt gebouwde kerk kreeg in 1950 een
transept naar plannen van W. Kuitens. De kerk bevat een Adema-orgel (1932-'33).
De pastorie (Hoofdstraat 137) en het parochiehuis annex zusterklooster ‘St. Theresia’
(Mgr. Van Leeuwenlaan 3) dateren ook uit 1927 en zijn door Stuyt ontworpen in
traditionalistische vormen.
Overige kerken. Eenvoudige zaalkerken zijn de (Chr. Geref.) Raadhuiskerk
(Raadhuisstraat 3; 1921) en de Geref. kerk (Leidsestraat 203; 1935).

Hillegom, Raadhuis Hof van Hillegom

Huize St. Joseph (Mariastraat 32), oorspronkelijk een villa in neorenaissance-stijl,
werd in 1905 gebouwd als weeshuis. In de topgevel staat een St.-Josephbeeld. Het
later links en achter uitgebreide pand heeft ook als bejaardenhuis dienst gedaan.
Het voorm. klooster Mariaoord (Mariastraat 28) is een tweelaags gebouw in
neoromaanse stijl uit 1927. De halfronde uitbouw ter linkerzijde vormt op de
verdieping de apsis van de kapel.
Het raadhuis ‘Hof van Hillegom’ (Hoofdstraat 115) is een oorspronkelijk
15de-eeuws herenhuis, gebouwd ter plaatse van een ouder huis dat al in 1356 in
gebruik was als pleisterplaats en rechthuis van de graaf van Holland. Rond 1840
kreeg de voorzijde het huidige neoclassicistische aanzicht met wit gepleisterde gevels
en empire-vensters in opdracht van het echtpaar Six-Hop. Sinds 1903 is het gebouw
in gebruik als raadhuis en heeft men het park opengesteld.
Het postkantoor met directeurswoning (Hoofdstraat 36-38) is een tweelaags pand
uit 1884 met neorenaissancedetails.
Scholen. Rond 1890 verrees d'Oude Handwerkschool (Kerkplein 6), een eenvoudig
gebouwtje met één lokaal. De uit 1903 daterende voorm. Chr. lagere school (H.
Dunantplein 2-4) is een tweelaagse school die oorspronkelijk zes klaslokalen had.
Het in 1925 uitgebreide gebouw dient nu als muziekschool. De R.K. kleuterschool
Bernadette
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(Mariastraat 18) is in 1953 gebouwd bij de R.K. lagere school Johannes (Mariastraat
24-26), gehuisvest in een als bouwpakket uit Finland afkomstig houten schoolgebouw,
dat kort na 1945 werd gebouwd. In 1956 kwam naar ontwerp van A.H.J. Paardekoper
de nieuwe R.K. lagere Johannesschool (Mariastraat 34) tot stand als een U-vormig
gebouw in wederopbouwstijl, met twee als zuilengalerijen vormgegeven
fietsenstallingen.
Woonhuizen. Rond 1630 gebouwd en in 1794 (gevelsteen) verbouwd is het diepe
huis Hoofdstraat 140, dat een in -en uitgezwenkte klokgevel met toppinakel heeft.
Het herenhuis Hoofdstraat 142 stamt uit de 18de eeuw. Bij het wit gepleisterde
eclectische herenhuis Hoofdstraat 156 (1872) wordt het middenrisaliet bekroond
door een fronton. Andere voorbeelden van eclectische herenhuizen zijn het huis
Weltevreden (Van den Endelaan 9; circa 1870) en de met afgeknotte lijstgevels
uitgevoerde huizen Buitenlust (Heereweg 7) en Van der Endelaan 20. Het in 1890
gebouwde herenhuis Zonnegaarde (Sixlaan 6) vertoont neorenaissance-details.
Karakteristieke gepleisterde villa's uit het begin van de 20ste eeuw, veelal gebouwd
in opdracht van rijke bollenkwekers, zijn Sonnevanck (Sixlaan 17), Bella Vista
(Sixlaan 19) en Wilhelminalaan 15. Het gepleisterde huis 2e Loosterweg 2 werd in
1910 gebouwd als huis van de stationschef bij het station Hillegom (afgebroken
1965). Rond 1925 bouwde men de met riet gedekte expressionistische villa's Wildlust
(Heereweg 14) en Heereweg 11, en verder het woningbouwcomplex

Hillegom, Bollenschuur

Hillegom, Watertoren

Goed Wonen (Prins Hendrikstraat e.o.).
Kwekerswoningen. Aardige voorbeelden van kwekerswoningen zijn het dwarse
huis Flora en Pomona (Stationsweg 15; 1875), het huis Vredehof (Stationsweg 129;
circa 1895), met afgeknotte lijstgevel, en het in eclectische stijl gebouwde Huize
Eendracht (Weeresteinstraat 126; 1895). Van rond 1910 dateren de woningen
Bloemlust (Nieuweweg 11) en Stationsweg 13. Kweker Ruigrok liet ten westen van
Hillegom het woonhuis met bollenschuur Zuider Leidsevaart 1-3a (1906) bouwen.
Een laat voorbeeld van een kwekersvilla met bollenschuur is Zonnehoek (Leidsestraat
114; 1930).
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Bollenschuren. De houten bollenschuur bij Leidsestraat 152-156, gebouwd rond
1905 en in 1923 naar deze plek verplaatst, behoort tot de oudste generatie
bollenschuren met zadel- of mansardedak, zoals die vanaf circa 1875 zijn gebouwd.
Een groot gebouwencomplex is de Koninklijke Nederlandsche Bloembollenkweekerij
van de Gebr. Van Zanten (1ste Loosterweg 1) uit 1910. Uit dezelfde periode dateert
de bollenschuur Wilhelminalaan 111 met siermetselwerk in gele baksteen.
De achtzijdige watertoren (Leidsestraat 125) met betonnen reservoir verrees in
1925, waarschijnlijk naar ontwerp van de Bredasche Beton Maatschappij v/h H.
Vriens.
Straatmeubilair. Aan de Houttuin staat een hardstenen dorpspomp met
gebeeldhouwde wapenschilden en pijnappelbekroning, opgericht in 1741 in opdracht
van de ambachtsheer Jan Six (gerestaureerd 1982). Nabij staat de gemetselde
gedenkbank met granieten platen, geplaatst (circa 1928) ter ere van burgemeester D.
Wentholt.

Hoek van Holland
(gemeente Rotterdam)
Dorp, ontstaan na het doorgraven van de duinen in het kader van de aanleg van de
Nieuwe Waterweg (1866-'72). In 1863 waren ter plaatse al twee havendammen
aangelegd en in 1884 groef men de Berghaven. Vanwege het Pantserfort (1884)
mocht in de omgeving in eerste instantie slechts in hout worden gebouwd. Met de
bouw van een station (1893) werd Hoek van Holland een veerhaven. Het dorp werd
in 1914 van 's-Gravenzande afgesplitst en bij de gemeente Rotterdam gevoegd. Er
verrees nieuwe (stenen) bebouwing aan de oostzijde bij het station. In de Tweede
Wereldoorlog heeft men de (houten) ‘Oude Hoek’ grotendeels gesloopt ten behoeve
van Duitse verdedigingswerken. Aan de zuidzijde zijn die werken verdwenen bij de
aanleg van het Calandkanaal (1958-'60) en de verbredingen en uitbaggeringen van
de

Hoek van Holland, Herv. kerk
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Hoek van Holland, Woonhuizen Tweede Scheepvaartstraat 91-133 (1998)

Nieuwe Waterweg (1962, 1970 en 1987). Van 1945 tot 1961 is het dorp een
doorgangskamp voor Britse troepen geweest en daarna is het aan de noordzijde
uitgebreid.
Kerken. De Herv. kerk (Prins Hendrikstraat 191) is een kruiskerk met geveltoren,
gebouwd in 1926 naar ontwerp van W.H.J. Jolink ter vervanging van een houten
kerk uit 1896. Naoorlogse kerken zijn de (Geref.) Pleinkerk (Mahustraat 170; 1958,
J. en L. de Jonge) met vrijstaande klokkentoren en de ter vervanging van een houten
kerk uit 1900 gebouwde R.K. St.-Egbertuskerk (De Cordesstraat 27; 1959-'60, H.J.P.
de Vries).
Het voorm. postkantoor (Prins Hendrikstraat 187) is een sober gebouw uit 1914.
De Chr. lagere school (Midden Scheepvaartstraat 1), een L-vormig gebouw in
traditionalistische vormen, dateert uit 1933.
Woonhuizen. Begin 20ste eeuw gebouwd zijn de villa Strand en Duin
('s-Gravenzandseweg 265; circa 1905) met jugendstil-details en - in dezelfde vormen
maar groter - de villa Het Kasteeltje (Duinweg 39; circa 1910) met hoektoren. In
functionalistische stijl ontwierp J.J.P. Oud de arbeiderswoningen Tweede
Scheepvaartstraat 91-133 (1924-'27, gerenoveerd 1980-'83 en 1996). Deze met wit
gepleisterde gevels en platte daken uitgevoerde woningrij heeft aan de einden en in
het midden winkels met afgeronde hoeken.
Het voorm. Pantserfort (Stationsweg 80), gebouwd in 1881-'84 ter verdediging
van de Nieuwe Waterweg, bestaat uit twee stalen pantserkoepels met kanonnen en
is omgeven door een droge gracht met contrescarpmuur. Bij het fort horen de
dienstwoningen Stationsweg 84-86 en een voorm. torpedoloods (Stationsweg 43;
1886).
Het station (Stationsweg 10) kwam in 1891-'93 tot stand voor de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij. Het langgerekte neorenaissance-gebouw met hogere
middenpartij heeft in 1950 aan de waterwegzijde een uitbreiding gekregen naar
plannen van S. van Ravesteyn en met beeldhouwwerk van J. Uiterwaal.
Vuurtoren. Van de twee in 1893-'94 naar plannen van A.C. van Loo in lijn
gebouwde vuurtorens is het zogeheten ‘Lage Licht’ in 1977 naar Rotterdam
overgebracht (nu bij Maritiem Museum); behouden is het Hoge Licht (W. van
Houtenstraat 102). Deze uit gietijzeren elementen van de Dortse gieterij Penn &
Bauduin opgebouwde toren heeft een ronde conische romp van zes verdiepingen,
een balustrade en een lichthuis met koepel en draailicht.
Het gebouw van het loodswezen (Berghaven 18) is een sober traditionalistisch
gebouw uit circa 1920. De nabijgelegen wit geschilderde dienstwoningen Seinpad
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26-47 huisvestten de loodsen voor 's-Rijks Loodswezen (1873, gerenoveerd circa
1920).
Het reddersmonument (Stationsweg

Hoek van Holland, Pantserfort

ong.) werd in 1932 onthuld ter herinnering aan twee verongelukte reddingsboten
(1921 en 1929). Het bronzen beeld (1930) is van E. de Ridder van Mastrigt.
Poldermolen ‘De Nieuwlandse Molen’ (Nieuwlandse Molenpad 52) is een
achtkantige grondzeiler met een met riet gedekte romp en kap. Deze rond 1580
gebouwde molen bemaalde de Polder Nieuwland en Noordland en heeft in 1962 een
vijzel gekregen.
Atlantikwall. Van de Festung Hoek van Holland zijn het Kernwerk op het eiland
De Beer (zuidzijde) en de tankmuur aan de noordwestzijde geheel verdwenen. Bij
de punt van het Noorderhoofd en meer duininwaarts resteren nog diverse bunkers
(1942-'45), waarvan er bij de Badweg één is ingericht als Atlantikwall-museum. Ook
elders (Paviljoensweg, Strandweg en Strandboulevard) bevinden zich verspreid nog
enkele bunkers.
De stormvloedkering of ‘Maeslantkering’ (Nieuw Oranjekanaal 139), gelegen
ten zuidoosten van Hoek van Holland, werd in 1993-'97 gebouwd als sluitstuk van
de Deltawerken. De kering bestaat uit twee enorme, aan vakwerkarmen bevestigde,
boogvormige sectordeuren, waarmee de Nieuwe Waterweg kan worden afgesloten.
W.G. Quist was verantwoordelijk voor de esthetische vormgeving.
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Honselersdijk
(gemeente Westland)

Honselersdijk, Nederhof (1978)

Dijkdorp in het Westland, nabij de plaats waar het middeleeuwse ‘Huis Honsel’
lag, dat in 1612 in het bezit kwam van prins Frederik Hendrik. Honselersdijk ligt in
een door de glastuinbouw gedomineerd gebied.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Goede Raad (Dijkstraat 23) is een driebeukige
kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met achtzijdige spits. Naar
een ontwerp met neogotische details van N. Molenaar jr. kwam deze kerk tot stand
in 1927-'28; het koor is gewijzigd in 1972-'73. De pastorie (Dijkstraat 25) dateert
uit 1907, toen in een oude veilinghal de eerste (nood)kerk werd ingericht.
De (Geref.) Rehobothkerk (Dijkstraat 5) is een rond 1950 verbouwde kruiskerk
uit 1923 met dakruiter. Als pastorie dient het middenganghuis Landzicht (Endeldijk
3) uit 1851. Het Nederhof (Hofstraat 29-33) is een U-vormig classicistisch
eenlaagspand voorzien van hoekpaviljoens (met mezzanino) en ingangspartij met
aan beide zijden een fronton. Het werd in 1640-'44 in opdracht van Frederik Hendrik
gebouwd nadat het oude Huis Honsel in 1621-'31 was vervangen door het nieuwe
paleis Honselaarsdijk (gesloopt 1815). Aan de andere zijde daarvan verrees in 1643
het vergelijkbaar U-vormige domeinkwartier (gesloopt 1756). Het bestek voor het
Nederhof werd opgesteld door Bartholomeus Drijffhout, het ontwerp wordt
toegeschreven aan Jacob van Campen. In 1756 heeft men de vleugels van het Nederhof
ingekort, waarbij een door Pieter Post in 1644 ontworpen uitbreiding met kapel
verdween. Van 1829 tot 1875 diende het Nederhof als school en daarna tot 1912 als
bewaarschool. Bij een ingrijpende restauratie in 1976 zijn de hoekpaviljoens
herbouwd.
Woonhuizen. Rond 1880 verrees het eclectische middenganghuis Molenlaan 8
met hoger opgetrokken middenrisaliet. Een zakelijk-expressionistisch vormgeving
hebben de villa's Dijkweg 153 en Nieuweweg 69-71 uit circa 1930.
De voorm. herberg ‘'t Hof’ (Hofstraat 62) stamt uit 1706, maar kreeg het huidige
aanzicht rond 1867 toen zij de burgemeesterswoning werd.

Hoogblokland
(gemeente Giessenlanden)
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Ontginningsdorp, ontstaan rond het jaar 1000 op enkele donken. De bebouwing bleef
vooral beperkt tot de Dorpsweg.
De Herv. kerk (Dorpsweg 80a) is een brede zaalkerk met driezijdige sluiting en
een ingebouwde toren van vier geledingen met spits. Deze neoclassicistische kerk
met pilastergeleding en gietijzeren rondboogvensters werd in 1880-'81 gebouwd naar
plannen van A. van der Haven, ter plaatse van een middeleeuwse kerk. In de toren
hangt een door Pieter Seest gegoten klok (1765). Het met een houten schot
afgescheiden koor bevat de consistorie. De maniëristische preekstoel (1632) is
voorzien van een koperen lezenaar (1766).
Boerderijen. Tot de oudere boerderijen behoren de vroeg-17de-eeuwse boerderij
Dorpsweg 55-57 (gerenoveerd 1991) en de mogelijk 17de-eeuwse boerderij Dorpsweg
41-44 met kapelvormige uitbouw. De 18de-eeuwse hallenhuisboerderij Dorpsweg
71 heeft een uitgebouwde ouderkamer met eigen toegang en een 17de-eeuws
ankerbalkgebint. De bepleistering van de voorgevel van de dwarshuisboerderij
Dorpsweg 74-75 (circa 1840) bedekt de bouwsporen van de oorspronkelijke
17de-eeuwse krukhuisboerderij. Een asymmetrische vorm hebben de langs de dijk
geplaatste boerderij Bazeldijk 6 (circa 1850) en de dwars op de straat gebouwde
boerderijen Dorpsweg 98 (1841) en Dorpsweg 53 (1863). De langhuisboerderij
Dorpsweg 46 (circa 1885) is voorzien van een ingezwenkte lijstgevel.

Hoogblokland, Herv. kerk (1991)
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Hoogmade
(gemeente Jacobswoude)
Ontginningdorp, ontstaan in de middeleeuwen. De lineaire bebouwing aan de
ontginningsbasis (Kerkstraat) strekte zich uit langs de noordzijde van de Does. Nabij
de Herv. kerk vormde zich rond 1850 een kleine dorpskom, die groter werd na aanleg
van de brug over de Does in 1872.
De Herv. kerk (Noordeinde 1a) is een zaalkerk met natuurstenen ingangspoortje
en een opengewerkte houten klokkentoren. Deze classicistische kerk kwam in 1729-'30
tot stand ter plaatse van een middeleeuwse voorganger. In 1904 heeft men aan de
achterzijde een consistoriekamer toegevoegd. De in 1954 en in 1984-'85
gerestaureerde kerk heeft inwendig een 19de-eeuws stucplafond met koof. De kerk
bevat een grafsteen uit 1471 van pastoor Meynaert Aernoutszoon van Alcmaer en
verder een vroeg-19de-eeuws kabinetorgel met ornamenten in Lodewijk XVI-stijl.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Geboorte (Kerkstraat 59) is een zaalkerk met
vijfzijdig gesloten apsis; de ingebouwde toren van twee geledingen heeft een
naaldspits met frontalen. Deze door J.A. en L. van der Laan ontworpen kerk verrees
in 1931-'32 ter vervanging van een ingestorte voorganger uit 1875, waarvan de
torenresten zijn omklampt. Tot de inventaris behoren een neogotische preekstoel en
zijaltaren (circa 1875) en een door Van der Laan ontworpen hoofdaltaar (circa 1932).
De tweelaags pastorie (Kerkstraat 57) uit 1872 is waarschijnlijk ontworpen door E.J.
Margry.
Boerderijen. De uit 1613 daterende krukhuisboerderij Voorofse polderkade 4
heeft een uitgebouwde, onderkelderde opkamer. Het haaks geplaatste zomerhuis is
uit 1756. Mogelijk 17de-eeuws is ook de kern van de hallenhuisboerderij Bouwlust
(Van Klaverweijdeweg 19), waarvan het zomerhuis met gezwenkte gevel uit circa
1800 stamt. Voorbeelden van langhuisboerderijen zijn Kerkstraat 63-65 (circa 1840),
Van Klaverweijdeweg 17 (circa 1860), Van Klaverweijdeweg 15 (1875), Van
Klaverweijdeweg 11 (circa 1890), met ronde karnmolen, en de boerderij Hooghstede
(Van Klaverweijdeweg 21; 1887).
Ten zuidwesten van Hoogmade bevindt zich de in de kern 17de-eeuwse
hallenhuisboerderij Doespolderkade 6, met kelder en opkamer, en een in de kern
18de-eeuws zomerhuis. Het gehucht Ofwegen, ten zuidoosten van Hoogmade, heeft
enkele waardevolle langhuisboerderijen, zoals Ofwegen 4 (circa 1700) en de
waarschijnlijk 18de-eeuwse boerderij Ofwegen 5 met jonger zomerhuis (Ofwegen
5a; circa 1880). Rond 1880 gebouwd zijn de langhuisboerderijen Ofwegen 7, met
houten zomerhuis, en Maria Hoeve (Ofwegen 8-10).
Poldermolens. Bij en in de omgeving van Hoogmade staan enkele als wipmolens
uitgevoerde poldermolens met een met riet gedekte ondertoren en een met hout
bekleed bovenhuis. Aan de Kromme Does staat de Vlietmolen (bij Vlietkade 1),
gebouwd in 1913 ter vervanging van een in 1911 afgebrande voorganger om de
Vlietpolder te bemalen. Ten noorden van het dorp staat de Hoogmadesche Molen
(Noordeinde 34), ook wel ‘Heerlykheid’ genoemd, die in 1897 een oudere molen
verving om de Hoogmadesepolder te bemalen. Ten zuidwesten van Hoogmade staan
aan de Bruine Wetering de Grosmolen uit 1640 en - aan de zuidzijde van de Does -
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de rond 1630 gebouwde Doesmolen (bij Doespolderkade 4). Zij bemaalden
respectievelijk de Voorafsche Polder en de Doespolder.

Hoogvliet
(gemeente Rotterdam)

Hoogvliet, Kantoorgebouw Shell-raffinaderij Nederland

Dijkdorp, voor het eerst vermeld in 1357 en in 1656 kerkelijk gescheiden van
Poortugaal. Door overstroming (1775) en brand (1843) bleef van de oudste bebouwing
weinig gespaard. Na de annexatie door Rotterdam in 1934 werd Hoogvliet op basis
van een plan uit 1949 uitgebouwd tot satellietstad van Rotterdam voor werknemers
van de olieraffinaderijen. Sinds 1985 heeft Hoogvliet een metroverbinding met
Rotterdam.

Hoogvliet, Herv. kerk

De Herv. kerk (Achterweg 10) is een zaalkerk uit 1658-'60, voorzien van een
toren uit 1806 met daarin een klok uit 1662. Het interieur bevat een Van der
Kleij-orgel (1914). De in 1986-'90 gerestaureerde kerk heeft in 1996 een aanbouw
gekregen.
Overige kerken. Van na de oorlog dateren de nu door de Pinkstergemeente
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gebruikte (Geref.) Deltakerk (Haifaweg 75; 1958-'59, A.C. Nicolai), een zaalkerk
met onderbouw, en de R.K. Onbevlekte Hart van Mariakerk (Parelvissersstraat 131;
1961-'62, P. Blaauwhof).
De openbare lagere school (Jan de Raadtkade 31) is een vierklassige gangschool
uit circa 1905 met gedraaid koplokaal.
Woonhuizen. Tot de weinige resterende vooroorlogse woningbouw behoren de
door J. Meijboom ontworpen arbeiderswoningen Jan van Raadtkade 1-17 (1922).
Hoogvliet heeft enkele interessante wederopbouwwijken met bijbehorende
buurtwinkelcentra, zoals Nieuw Engeland (1953; winkelcentrum Oude Wal),
Meeuwenplaat (1958-'60) en Binnenban (1962).
Het voorm. tramstation (Groene Kruisweg 819) kwam in 1904 tot stand ten
behoeve van de R.T.M.-lijn naar Oostvoorne (1905-'65). Verder resteren aan de
Achterweg delen van het voorm. tramviaduct uit 1904.
Nijverheid. Aan de 1ste en 2de Petroleumhaven verrees in 1936 de raffinaderij
van de Bataafsche Petroleummaatschappij (later Shell). Uit 1957 dateert het
hoofdkantoor van de Shell-raffinaderij Nederland (Petroleumweg 1) naar plannen
van C.A. Abspoel en J.J.G. Puissant. De Essoraffinaderij Welplaat (Welplaatweg
121) aan de 3de Petroleumhaven is in 1965-'70 gebouwd.
Bruggen. Ter ontsluiting van het Botlekgebied en de Europoort bouwde men na
de oorlog enkele forse bruggen, te weten de met twee hoge heftorens uitgevoerde
stalen Botlekbrug (Oude Maasweg ong.; 1955), de Harmsenburg (Europaweg ong.;
1968) en de met betonnen heftorens uitgevoerde Calandbrug (Europaweg ong.;
1969). De Hartelbrug (Oude Maasweg ong.; 1968) heeft in 1985 een stormvloedkering
gekregen.

Hoornaar
(gemeente Giessenlanden)
Ontginningsdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een aantal donken met
een bebouwingskern bij de Kleine Vliet

Hoornaar, Boerderij Dorpsweg 55

en een kern bij de kerk en dam in de Kromme Giessen. Na de Tweede Wereldoorlog
is aan de zuidzijde een nieuwbouwwijk verwezenlijkt.
De Herv. kerk (Dorpsweg 10b) is een op een donk gebouwde eenbeukige kerk
met driezijdig gesloten koor en een half-ingebouwde toren van drie geledingen met
tentdak. Deze in het midden van de 15de eeuw gebouwde kerk is aan de onderzijde
deels bekleed met tufsteen. Bij een ingrijpende verbouwing in 1842 zijn koor en
transept vervangen door de huidige koorsluiting. De toren verrees in 1555 naar
ontwerp van Cornelis Frederiksz van der Goude en kreeg hoekpilasters met - van
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onder naar boven - dorische, ionische en corinthische kapitelen (de laatste zijn
verdwenen). Het maniëristische zandstenen poortje met ionische pilasters dateert uit
dezelfde tijd als de spits (voltooid 1605). De in 1954-'56

Hoornaar, De Scheiwijkse molen

gerestaureerde kerk wordt inwendig gedekt door een houten tongewelf. Tot de
inventaris behoren een preekstoel (1736) en enkele grafzerken (16de-17de eeuw).
De pastorie (Dorpsweg 11) is een blokvormig herenhuis met een lijstgevel uit
1874 (gevelsteen) en een oudere kern. Boerderijen. Tot de oudste boerderijen van
het dorp behoren de 17de-eeuwse krukhuisboerderij Dorpsweg 125, met dwarsdeel,
en de gepleisterde boerderij Dorpsweg 55 uit 1788 (jaartalankers). Voorbeelden van
langhuisboerderijen zijn Dorpsweg 8-9 (1894; dwarsdeelschuur), Lage Giessen 3,
18 en 41. Boerderij De Giessenhove (Lage Giessen 40) heeft een ingezwenkte
lijstgevel (1898) en Dorpsweg 123 is voorzien van een lijstgevel met siermetselwerk
(circa 1915).
Poldermolens. Van de oorspronke-
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lijk zes molens van de polder ‘Het Land der Zes Molens’ resteren er twee. De
Scheiwijkse molen (Lage Giessen 53) stamt uit 1638 en werd herbouwd na brand
rond 1720. De in 1683 vernieuwde Oudendijkse molen (Dorpsweg 63) draagt op de
borstnaald het jaartal ‘1817’ en raakte in 1974 buiten gebruik.

Kaag
(gemeente Alkemade)
Dijkdorp, ontstaan in de middeleeuwen op het Kagereiland in het Kagermeer. Kaag
wordt voor het eerst vermeld in 1308. De oudste lintbebouwing van dit vissersdorp
lag op de dijk (Julianalaan). Het eiland kreeg zijn huidige omvang en vorm in 1852
bij het droogvallen van de Haarlemmermeer. Het door de Ringvaart (1841-'45) van
het vasteland gescheiden eiland is nu vooral bekend als recreatiegebied.
De Herv. kerk (Julianalaan 7) is een zaalkerk voorzien van een geveltoren met
spits en een lagere achteraanbouw. Deze in 1873 gebouwde kerk met
neoclassicistische elementen verving een voorganger uit 1618. In de geveltoren hangt
een door Pieter Hemony gegoten klok (1675). De uit 1912 daterende forse
villa-achtige pastorie (Julianalaan 11) is voorzien van chaletstijl-sierspant.
De voorm. openbare lagere school (Julianalaan 19) werd in 1916 gebouwd als
een drieklassige school met onderwijzerswoning. Het gebouw dient nu als hotel.
Boerderijen. In de kern 17de-eeuws is de boerderij Julianalaan 18, die een dwars
geplaatst woonhuis heeft en een aanbouw aan de lange zijde. Ook de kleine boerderij
Julianalaan 66 heeft een 17de-eeuwse kern. Een 18de-eeuwse oorsprong hebben de
krukhuisboerderij Julianalaan 29 en de gepleisterde boerderij Julianalaan 20-22.
Woonhuizen. Laat-19de-eeuwse eenlaagspanden zijn het dwarse huis Julianalaan
52 uit 1886 en het met mansardedak uitgevoerde middenganghuis Julianalaan 9
(circa 1900). Zakelijk-expressionistische invloeden vertoont de villa Julianalaan 6
uit 1937. De houten eenlaagspanden Prins Bernhardlaan 2-14 met steile kap, zijn
in 1946-'48 gebouwd uit Zweedse bouwpakketten in het kader van Oostenrijkse
herstelbetalingen.
Poldermolen ‘De Kaager’ (bij Balgery 2), aan de oostzijde van het Kaageiland,
is een mogelijk 18de-eeuwse wipmolen met een met hout beklede ondertoren en
bovenhuis. Deze molen bemaalde de Kagerpolder.

Katwijk aan den Rijn
(gemeente Katwijk)
Dorp, ook Katwijk-Binnen genoemd, ontstaan in de 11de of 12de eeuw op de
zuidelijke oeverwal van de Oude Rijn en in 1231 voor het eerst vermeld. De
nederzetting ontwikkelde zich tot een dorp met een stedelijk karakter (vlek) en had
een eigen waag en Bank van Lening. Door de invloed van Leiden is Katwijk echter
nooit tot een stad uitgegroeid. De brug over de Oude Rijn werd in 1666 vervangen
door een stenen brug met tol. In de eerste helft van de 19de eeuw breidde het dorp
zich voornamelijk in zuidelijke en in westelijke richting uit. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee aan elkaar vastgegroeid
met als scheidslijn de provinciale weg.
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De Herv. kerk (Kerklaan 12), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper,
is een driebeukige pseudo-basilicale kerk met recht gesloten hoofdkoor en
noorderzijkoor, een doopkapel en een ongelede toren met balustrade en naaldspits.
De toren, het hoofdkoor en de westgevel van de middenbeuk dateren uit het einde
van de 13de eeuw. Het schip kwam in hoofdzaak midden 15de eeuw tot stand, het
noorderzijkoor en de sacristie rond 1500. Omdat het zuiderzijkoor nooit is
verwezenlijkt, staat de sacristie geheel vrij behoudens een moderne verbindingsgang.
De doopkapel verrees begin 16de eeuw. In de toren hangt een door Gerrit Bakker
gegoten klok (1786). Men heeft de kerk in 1925-'26 ontpleisterd en voorzien van een
ingangsportaal (zuidzijde). In 1974-'77 is een algehele restauratie uitgevoerd. Het
interieur wordt gedekt door houten tongewelven. De doopkapel (circa 1500) heeft
een stenen stergewelf. In het noorderzijkoor staat het in 1663 door Rombout Verhulst
vervaardigde marmeren praalgraf voor Willem van Liere († 1654) en Maria van
Reygersberg († 1673); de eerste is liggend uitgebeeld, de tweede half opgericht. Tot
de inventaris behoren verder enkele tiengeboden- en tekstborden (begin 17de eeuw),
een preekstoel (1695) en een door Pieter van Assendelft gebouwd rococo-orgel (1765;
uitgebreid 1887, J. van Gelder).
Een hekwerk met gemetselde hekpijlers en wapendragende leeuwen (1758) geeft
toegang tot het kerkhof met onder meer de grafkelder van de familie Van Wassenaer.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Kerkstraat 72) is een driebeukige basilicale
kruiskerk, voorzien van een toren van vier geledingen met achtzijdige naaldspits.
Deze neogotische kerk verrees in 1911 naar plannen van J.H. van Groenendael. De
toren is in 1983 gerestaureerd. In een zijkapel staat een 18de-eeuws barok zijaltaar,
afkomstig uit de oude dorpskerk.
De (Geref.) Openhofkerk (Rijnstraat 18) is een kruisvormige kerk uit 1911,
gebouwd ter vervanging van een kerk in de Grotesteeg.
Het voorm. Hof van Katwijk (Overrijn 7) werd in 1722 gebouwd in opdracht van
Jacobus Johannes van Wassenaer ter plaatse van de ruïne van kasteel 't Zand. Het
hier in 1831 gevestigde R.K. jongensgymnasium (‘Heerenschool’) werd vanaf 1839
geleid door paters jezuïeten. In 1851 toegevoegd is het gebouw ‘Mutua Fides’ naar
ontwerp van M.G. Tétar van Elven. Van 1928 tot 1942 was het complex een
opleidingscentrum voor de missie. Na oorlogsschade heeft men de neogotische kapel
(1878) vervangen door de huidige traditionalistische R.K. St.-Willibrorduskapel
(1951, C.F.L. van der Lubbe en J.B. Hermans).
De voorm. Bank van Lening (Kerkstraat 60-62) is een sober L-vormig
eenlaagspand uit 1786 met omlijste ingang.
De voorm. openbare lagere school (Kerklaan 8-10), een tweelaags gebouw met
puntgevel en aangebouwde woning, dateert uit 1804 (gevelsteen).
Het voorm. raadhuis (Rijnstraat 38-40) werd in de 19de eeuw gebouwd als
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Katwijk aan den Rijn, Herv. kerk, plattegrond

herenhuis, in 1877 als raadhuis ingericht en in 1902 voorzien van een
neorenaissance-voorgevel. Het maniëristische poortje bevat nog 17de-eeuwse
onderdelen.
Het voorm. telefoonkantoor (Rijnstraat 58a), gebouwd in 1902 naar ontwerp van
H.J. Jesse, is een hoekpand met een opvallende halfronde verdiepingserker.
Het vleeskeuringsgebouwtje (Rijnstraat 13) is een in 1922 in late
neorenaissance-stijl opgetrokken pandje met trapgevels.
Woonhuizen. Voorbeelden van in opzet 17de-eeuwse eenlaags woonhuizen zijn
Turfmarkt 8 en Kerkstraat 30. Eenvoudige woningen met een 18de-eeuwse oorsprong
zijn de dwarse huizen Kerkstraat 25 en Kerkstraat 31-35 en het met klokgevel
uitgevoerde diepe huis Rijnstraat 75. Uit circa 1740 dateert het statige herenhuis
Rijnstraat 42 met pronkrisaliet en gesneden deur in Lodewijk XV-stijl. Begin 19de
eeuw verrezen Rijnstraat 44 (circa 1810), met empire-details, en het sobere pand
Rijnstraat 50 met ingangsomlijsting. Het huis Noordwijkerweg 3 kwam in 1873 tot
stand naar ontwerp van J.A. Rooseboom met hoeklisenen en middenpartij met
blokbepleistering. Begin 20ste eeuw gebouwd zijn Rijnstraat 52 (circa 1905), met
jugendstil-elementen, en het voor de Katwijksche Bouwvereeniging naar ontwerp

Katwijk aan den Rijn, Hof van Katwijk

van H.J. Jesse opgetrokken woningbouwcomplex Commandeurslaan 39-81 (1920)
met kenmerkende kleine achtzijdige vensters in de geveltoppen.
Het Koningshof (Kerkstraat 47) werd in 1805 gebouwd naar ontwerp van A. Viele
op grond van een legaat van Antonia Jacoba Koning († 1802) en was bestemd voor
hervormde ongehuwde oudere dames of weduwen. Het in 1973 gerestaureerde hofje
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bestaat uit een tweelaags middenpaviljoen geflankeerd door lagere vleugels aan een
met een hek afgesloten voorplein.
Het logement ‘De Roskam’ (Turfmarkt 1-2) heeft in de 19de eeuw het huidige
aanzicht als wit gepleisterd herenhuis gekregen. Het in oorsprong 17de-eeuwse pand
heeft in de 18de eeuw als rechthuis gediend en tot 1877 als raadhuis.
Het voorm. tolhuis ‘'t Sandthek’ (Sandtlaan 1) is een wit gepleisterd dwars pand,
waarschijnlijk gebouwd ten tijde van de vernieuwing van de brug over de Oude Rijn
in 1666.
Windmolen ‘De Gerechtigheid’ (bij Valkenburgseweg 3) is een ronde, bakstenen
stellingmolen met een met dakleer beklede kap. Deze in 1740 gebouwde korenmolen
is later na brand ingrijpend hersteld.
De Roskambrug (Turfmarkt) is een gemetselde boogbrug uit circa 1800 met
aansluitend een kademuur met ijzeren balusterhekwerk (hersteld 1995-'96).
De dubbele tuinderswoning met
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Katwijk aan den Rijn, Tuinderswoning met bollenschuur

bollenschuur (Sandtlaan 2-10), een karakteristiek voorbeeld van dit type
bedrijfswoning, is rond 1900 gebouwd met neorenaissance-details.
Het trafohuisje (Van Egmondstraat 4) dateert uit 1920 en heeft een schilddak.
De Isr. begraafplaats (Rijnstraat 151), gesticht in 1758, is in 1835 vergroot en
voorzien van een nieuwe muur met daar tegen aangebouwd een metaarhuis annex
beheerderswoning. Op de begraafplaats liggen onder meer de Joodse slachtoffers
van de Leidse buskruitramp van 1807 begraven.

Katwijk aan Zee
(gemeente Katwijk)
Vissersdorp, ontstaan in de 14de eeuw rond een kapel ter plaatse van de huidige
Andreaskerk in een naar het strand aflopende duinvallei bij de monding van de Oude
Rijn in de Noordzee. Verder westelijk - nu in zee - lag de zogeheten Brittenburg, een
Romeins castellum uit de 2de-3de eeuw. In 1461 werd Katwijk aan Zee een
zelfstandige parochie. Door kustafslag in de 16de en 17de eeuw kwam de kerk aan
zee te liggen. Opmerkelijk is dat Katwijk nooit een zeehaven heeft gehad; de
bomschuiten lagen gewoon op het strand. In 1804-'07 werd het Uitwateringskanaal
gegraven en voorzien van een binnen- en een buitensluis. Het als binnenhaven
dienende Prins Hendrikkanaal kwam in 1879 tot stand. In 1845 werd het Badhotel
(kuuroord) geopend en aan de in 1880 aangelegde boulevard verrezen verschillende
hotels en pensions. Op last van de Duitse bezetters moest in 1942 een groot deel van
de boulevardbebouwing worden afgebroken. Na de Tweede Wereldoorlog vond
wederopbouw (en sanering) plaats onder leiding van H. en L.H.H. van der Kloot
Meijburg en ontwikkelde Katwijk zich tot een belangrijke badplaats.
De (Herv.) Oude of Andreaskerk (Boulevard 109) is een wit gepleisterde,
tweebeukige kruiskerk met een driezijdig gesloten koor en een toren van twee
geledingen met koepeldakje. Kort na 1461 ontstond een driebeukige kruiskerk met
slanke toren. Nadat deze kerk in 1572 door de Spanjaarden in brand was gestoken,
werd aanvankelijk alleen de zuidelijke helft van het schip als kerk ingericht en de
toren hersteld. In 1709 trok men de noordelijke helft bij het schip, zodat een
tweebeukige aanleg ontstond. De kerk diende van 1887 tot
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Katwijk aan Zee, (Herv.) Nieuwe Kerk, plattegrond

1921 als boetzolder en bergplaats. Bij de restauratie in 1923-'25, onder leiding van
A.P. Smits, zijn het transept, het koor en de sacristie (consistorie) op oude grondslagen
herbouwd. De tweebeukige indeling van het schip bleef gehandhaafd; de kap en de
twee zandstenen middenzuilen werden wel vernieuwd. De in 1942 verwijderde
klokkenverdieping en koepeldak van de toren heeft men in 1952 herbouwd. In de
toren hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok (1594).
De (Herv.) Nieuwe Kerk (Voorstraat 79) is een driebeukige kruiskerk met een
ingebouwde westtoren van twee geledingen, bekroond door een achtkantige stenen
bovenbouw met ingezwenkte spits en topkoepeltje. De kerk kwam in 1886-'87 tot
stand naar een neorenaissance-ontwerp van H.J. Jesse. De torenbalustrade heeft
obelisk-vormige hoekdecoraties. Het wit gepleisterde kerkinterieur wordt gedekt
door een ziende houten bekapping met trekbalken
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Katwijk aan Zee, (Herv.) Nieuwe Kerk

voorzien van korbeelstellen en bevat het originele meubilair in
neorenaissance-vormen. Afkomstig uit de Broederkerk te Nijmegen is de door J.D.
Nolting vervaardigde orgelkast (1822, overgebracht 1887), die een nieuw Van den
Heuvelorgel bevat (1983). Naast de kerk staat een klein diaconiegebouw (Voorstraat
77c; circa 1890).
De (Geref.) Vredeskerk (Voorstraat 35) is een centraalbouw uit 1905, ontworpen
door H.J. Jesse met karakteristieke smalle rondboogvensters, groen verglaasde
dorpelstenen en decoratieve steunberen.
Overige kerken. Naoorlogse zaalkerken zijn de met dakruiter en lagere aanbouw
uitgevoerde Geref. kerk Willem de Zwijgerlaan 2; (1948, L.H.H. van der Kloot
Meijburg) en de (Chr. Geref.) Bethel- of Ankerkerk (Duinrustplein 10; 1954, W. de
Jonge) met zadeldaktoren en entreehal. Voorbeelden van moderne kerkgebouwen
zijn de (Geref.) Triumfatorkerk (Piet Heinlaan 7; 1962, A. Verschoor en T. Bier) en
de (Herv.) Ichtuskerk (Nachtegaallaan 7; circa 1963, D. Verloop en S. van der Mey).
De Soefi-tempel (Sportlaan ong.), gebouwd in 1969-'70 naar ontwerp van S.J.
van Embden, is opgetrokken in betonsteen en heeft een kunststofkoepel boven de
centrale meditatieruimte.
Het voorm. gasthuis (Voorstraat 55-59)

Katwijk aan Zee, Raadhuis

stamt uit 1718 (gevelsteen), maar is verbouwd in 1820 en 1852. Het L-vormige
gebouw heeft verschillende bestemmingen gehad, waaronder die van school en
bibliotheek.
Het voorm. postkantoor (Voorstraat 41) werd in 1891 gebouwd met een trapgevel
in neorenaissance-stijl.
Het Rijnlands Zeehospitium (Drieplassenweg 17), gebouwd in 1914 in
rationalistische stijl als TBC-sanatorium, dient tegenwoordig als revalidatieen
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voorzieningencentrum. Daaraan is ook een school voor gehandicapte kinderen
verbonden.
Het raadhuis (Zeeweg 127) kwam in 1932 tot stand naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van B. Hooijkaas en M. Lockhorst met een
tweelaags middenpaviljoen en twee lagere zijvleugels. Het ingangsbordes is voorzien
van schilddragende leeuwen. Van de hand van P. Blom zijn de glas-in-loodramen
en de wandschilderingen in het gebouw. In 1997-'98 is het raadhuis achter uitgebreid.
Scholen. De voorm. gemeentelijke bewaarschool ‘'t witte Schooltje’ (Voorstraat
33) is een wit gepleisterd tweeklassig schoolgebouw uit 1848. De voorm.
Burgerschool (Sluisweg 16), ook bekend als de Franse school, is een
middengangschool in neorenaissance-stijl, gebouwd in 1883 en uitgebreid in 1914
met twee paviljoens. De Herv. lagere school nr. 3 (Jan Tooropstraat 30a), een
tweelaags schoolgebouw met acht klaslokalen, kwam in 1913-'14 tot stand. De voorm.
Leidsche Buitenschool (Zeeweg 117; circa 1930) is ontworpen in functionalistische
stijl. Uit 1952 dateert het wit gepleisterde gebouw van de Visserijschool (Sluisweg
98).
Woonhuizen. Voorbeelden van gepleisterde 18de-eeuwse dwarse huizen zijn het
vissershuisje Louwestraat 7-9 en het uit 1770 daterende pand Zuidstraat 101-103,
oorspronkelijk de kosterij van de Herv. kerk. De voorm. duinboerderij annex bakkerij
Louwestraat 10 bestaat uit een wit gepleisterd dwars pand aan de straatzijde (circa
1775) en rechtsachter een dwars bouwdeel met klokgeveltje (begin 18de eeuw). Het
huidige Hotel Savoy (Boulevard 1) werd in 1899 als villa gebouwd naar ontwerp van
H.P. Berlage voor kunstschilder J. Toorop en in 1916 verbouwd

Katwijk aan Zee, Villa Ons Prinsesje
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in kubistische stijl. Diverse huizen zijn ontworpen door H.J. Jesse, zoals de kleine
wit gepleisterde villa Ons Prinsesje (Hogeweg 1; 1902) voor J. Toorop. Voor zijn
zwager, de reder F.E. Meerburg, ontwierp Jesse in 1912 in Nieuw Historiserende
stijl de kantoorwoning Voorstraat 46. Dit pand dient nu als Katwijks Museum en
bevat nog twee stijlkamers en enkele schouwen uit de bouwtijd. Eveneens ontworpen
door Jesse zijn de kapiteinswoning E.A. Borgerstraat 1 (1918), het voor notaris H.
Eerdbeek in Nieuw Historiserende stijl gebouwde huis Zeeweg 144 (1922) en mogelijk
ook het huis Hogeweg 3 (circa 1910) en het landhuisje Duinoord (Zeeweg 105), met
opvallend hoog tentdak uit 1937.
Tot stand gekomen in opdracht van de in 1913 opgerichte Katwijksche
Bouwvereeniging zijn het tussen Sluisweg en Meerburgkade gelegen
woningbouw-complex De Rode Buurt (1916-'23), de volkswoningbouw aan de Secr.
Varkevisserstraat e.o. (1928-'32) - beide ontworpen door H.J. Jesse - en de woningen
Jan van Brakelstraat e.o. (1940). De wit gesausde traditionalistische huizen met
kleine trapgevels van het Andreashof (Andreasplein) zijn

Katwijk aan Zee, Watertoren

rond 1950 gebouwd ter plaatse van door de Duitsers afgebroken vissershuisjes.
Bedrijfsgebouwen. Een aardig voorbeeld van een woon- en winkelpand is
Dwarsstraat 3, gebouwd in 1911 in rationalistische stijl. Het voorm. pakhuis De
Boetzolder (Zuidstraat 99) uit 1906 is in 1999 verbouwd tot appartementen. De
bakstenen loods Prins Hendrikkade 9 (1915) is een van weinige nog resterende
loodsen aan het Prins Hendrikkanaal.
De vuurbaak (Vuurbaakplein ong.) is een wit gepleisterde vierkante vuurtoren
uit 1605, gebouwd ter vervanging van een ouder exemplaar. De toren kreeg rond
1850 een lichthuis en werd in 1901 hersteld en beklampt. Na de buitenwerkingstelling
rond 1913 diende de toren als uitkijkpost. De vuurbaak is gerestaureerd in 1989.
Het Uitwateringskanaal werd in 1805-'07 gegraven door de duinen ten noorden
van Katwijk en kreeg bij de monding een binnen- en een buitensluis. Deze zijn in
1950 vervangen door nieuwe exemplaren. Bij de binnensluis ligt het Rijnlandsgemaal
(1954), dat zorgt voor de uitwatering van het achtergelegen Rijnland. De sobere
bakstenen loods van het Hoogheemraadschap Rijnland (bij Rijnmond 196) dateert
uit de tijd van de aanleg van het kanaal.
De watertoren (Cantineweg 19a) verrees in 1877 naar een ontwerp in neoromaanse
stijl van J.W. Schaap en C.J. van Spall. De ronde stenen toren heeft een ijzeren
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hangbodemreservoir op twee concentrische oplegringen. Tegen de toren staat een
pompgebouw met dienstwoning (circa 1900, J.W. Schaap). Het in rationalistische
vormen uitgevoerde driebeukige voorfiltergebouw (1912, C.J. van Spall) bevat een
vroeg voorbeeld van een betonconstructie met knieboogspanten.
De kalkoven nabij het Uitwateringskanaal (bij Reygersberglaan 72) werd in 1934
gebouwd en is tot 1971 in gebruik geweest voor het branden van schelpkalk.
De Oude Alg. begraafplaats (Zuidstraat 137) werd aangelegd in 1791, zoals
vermeld staat op een gedenksteen met de namen van de (Herv.) kerkmeesters. De
hekpijlers worden bekroond door beeldhouwwerk in de vorm van een doodshoofd
en zandloper.
Atlantikwall. Enkele in 1914-'16 in de duinen gebouwde lichte kustbatterijen
werden door de Duitsers in 1942-'43 geïntegreerd in de Stützpunktgruppe
Katwijk-Noordwijk van de Atlantikwall. Ook kwam er een complex met een
marinecommandopost. Een deel van de grotendeels ondergronds gelegen bunkers
en de loopgraven is intact gebleven, mede doordat het geheel tot 1994 een militaire
functie heeft behouden. Aan de zuidzijde van Katwijk ligt het bunkercomplex
Zuidduinen (Sportlaan 20a) en aan de noordzijde de gevechtsschuilplaats met
observatiepost Koepelduin, tevens bedoeld als waarnemingspost voor het ‘Landfront’.

Kedichem
(gemeente Leerdam)
Dijkdorp, ontstaan rond het jaar 1000 op een oeverwal aan een meander van de Linge.
Door de buitendijkse aanleg van een tweede dijk (Noorderlingedijk) ontstond een
twee-assige dorpsstructuur. In de Lingebocht kwam een es (Eng) te liggen. Pas na
de Tweede Wereldoorlog is de bebouwing wat dichter geworden.
De Herv. kerk (Kerkstraat 18) is een zaalkerk met een half-ingebouwde toren
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Kedichem, Gravinnehoeve (1987)

van twee geledingen met ingesnoerde spits. De torenvoet en de aangrenzende
westmuur stammen uit de 14de eeuw. De verdere opbouw in laat-gotische stijl is
vroeg-16de-eeuws. In de toren hangt een door Peter van Trier gegoten klok (1625).
In 1867 heeft men de middeleeuwse kruiskerk vervangen door de huidige
neoclassicistische zaalkerk (gerestaureerd 1983-'85). Het interieur wordt gedekt door
een gepleisterd (gedrukt) tongewelf en bevat een uit Sleen afkomstig
midden-18de-eeuws orgel en een preekstoel uit 1867. De pastorie (Kerkstraat 14;
circa 1870) is een gepleisterd middenganghuis.
Boerderijen. Van oorsprong 18de-eeuws is de hallenhuisboerderij Lingedijk 13.
Uit de 19de eeuw dateren de langhuisboerderij Noorderlingedijk 111 (1873) en de
boerderij Lingedijk 25 (1877), waarvan het dwars geplaatste woonhuis met
middengang vanaf de dijk bereikbaar is. Dwars hierachter staat een
middenlangsdeelschuur. De boerderij heeft een kapconstructie met Philibertspanten.
De na het afbranden van een voorganger in 1922 gebouwde boerderij Gravinnehoeve
(Lingedijk 5-7) heeft een villa-achtig woonhuis met baksteendecoraties.
Het voorm. stoomgemaal (Hooglandse Tiendweg 28), gelegen ten westen van
Kedichem, werd in 1883 gebouwd naar ontwerp van J.W. Bijl en in 1923-'25
geëlektrificeerd. Het bestaat uit een woonhuis op dijkniveau en daaronder de
machinekamer. De lagere aanbouw aan de achterzijde diende als ketelhuis. Dit gemaal
met maalkolk en sluis verzorgde de bemaling van de Verenigde Polders Kedichem
en Oosterwijk en de uitwatering naar de Linge.

Kethel
(gemeente Schiedam)
Dorp, gelegen in het in de 12de eeuw ontgonnen gebied van de Noord-Kethelpolder
en de Hollierhoekschepolder. Aan de oostzijde werd rond 1280 de Poldervaart
gegraven. Bij de op een verhoging gelegen kerk ontstond een kleine kern en eind
19de eeuw vormde zich een tweede kern rond de katholieke kerk bij het spoor. Nadat
de gemeente in 1941 bij Schiedam was gevoegd, is Kethel aan Schiedam vastgegroeid.
De Herv. kerk (Noordeinde 10), oorspronkelijk gewijd aan St. Jacobus, is een
tweebeukige, recht gesloten kerk met een toren van twee geledingen met tentdak.
De oostwaarts hellende toren verrees rond 1300 en werd in de tweede helft van de
15de eeuw aan de oostzijde hersteld. Begin 16de eeuw heeft men de toren verhoogd
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en voorzien van een nieuwe ingang. De laat-gotische noordbeuk van het schip kwam
waarschijnlijk in de tweede helft van de 15de eeuw tot stand, waarna een ouder schip
werd vervangen door het huidige laat-gotische schip (eerste helft 16de eeuw). Nadat
de kerk in 1573 was verwoest, zijn het hoofd- en het zijkoor niet meer herbouwd.
Het herstel van de toren was gereed in 1601 en dat van het schip in 1630. De kerk
werd in 1928-'29 gerestaureerd onder leiding van J. Snijders en J. van der Vlis.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. De schipbeuken worden
gescheiden door toscaanse zuilen (circa 1630). Tot de inventaris behoren een
preekstoel (1625), een schepenbank (1631) en een door Johannes Blommendael
vervaardigd wit-marmeren epitaaf (1684) voor ambachtsheer Jacob de Brauw (†
1680). Verder zijn er een Tiengebodenbord (circa 1700), een doophek en herenbank
(beide eerste helft 18de eeuw) en een door de firma Leichel gemaakte orgelkast
(1885).
Op het omringende kerkhof bevinden zich een baarhuisje (circa 1929) en een zerk
voor burgemeester C.A. van Bolnes († 1854). De pastorie (Dorpsstraat 6) is een fors
pand uit 1891, ontworpen in rijke neorenaissance-stijl door H.J. Jesse.
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk (Kerkweg 53) is een monumentale
driebeukige basilicale kerk met klaverbladvormig koor en een terzijde geplaatste
achtzijdige toren met spits. Deze neoromaanse kerk werd in 1888-'90 gebouwd naar
een op de abdijkerk van Rolduc en de O.L. Vrouwekerk te Maastricht geïnspireerd
ontwerp van A.C. Bleijs. Dit is goed zichtbaar aan de gedeeltelijk hoger opgetrokken
zijbeuken. De kerk is gerestaureerd in 1934-'35.
Het interieur is bekleed met mergelsteen en heeft een alternerende geleding met
pijlers en zuilen. De brede middenbeuk wordt gedekt door een ziende kap, de
zijbeuken door stenen kruisgewelven. Tot de inventaris behoren een doopvont (1860),
een preekstoel en biechtstoelen (beide 1880), kruiswegstaties (1894-'95) en een
Maria-altaar en een Jozefaltaar (beide 1910; beelden J.P. Maas). Het
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Kethel, Boerderij Vrijlust

door L. Ypma gebouwde orgel (1880) is gewijzigd door de gebroeders Gradussen
(1891). Verder heeft de kerk gebrandschilderde koorramen (1889, J. Oltshoorn) en
aan de westzijde een groot wandmozaïek (1937; Jean Colette). Eveneens ontworpen
door A.C. Bleijs is de forse pastorie (Kerkweg 51; 1888-'90).
Het voorm. raadhuis van de gemeente Kethel en Spaland (Schiedamseweg 26)
is een eenlaagspand uit 1890 met hoger opgetrokken ingangspartij en trapgevel,
ontworpen door H.J. Jesse in neorenaissance-stijl. De uit 1624 daterende gevelsteen
is afkomstig van een ouder rechthuis.
Woonhuizen. Aan de Dorpsstraat staan nog enkele diepe huizen met een
17de-eeuwse kern, zoals het met puntgevels uitgevoerde smalle hoge huis Dorpsstraat
1 en het bredere pand Dorpsstraat 11, waarvan de voorgevel uit circa 1860 dateert
(winkelpui circa 1930). Het eenlaagspand Dorpsstraat 23 is in het pannendak
gedateerd ‘1807’. Het huis Schiedamseweg 10 met ingezwenkte lijstgevel stamt uit
1853 en ongeveer uit die tijd dateert ook Dorpsstraat 5, met ingezwenkte tuitgevel.
Later in de 19de eeuw gebouwd zijn het forse hoekpand Schiedamseweg 2 (circa
1870) met uitgebouwde kamer en de dokterswoning Noordeinde 5 (1896) met
chaletstijl-sierspant.
Het trafohuisje bij Kerkweg 53, gebouwd rond 1925 in opdracht van het G.E.B.,
is een klein gebouw met schilddak.
Boerderijen. In het dorp staat de boerderij Schiedamseweg 12, waarvan het haaks
op de straat gelegen langgerekte woongedeelte in de kern uit de 18de eeuw kan
dateren. Ten noorden van Kethel liggen enkele voor het Delfland karakteristieke
krukhuisboerderijen met melkkelder en opkamer in het krukhuisgedeelte. De
17de-eeuwse hoeve Vrijlust (Woudweg 24) heeft vensters met geblokte
ontlastingsbogen en gevelversieringen met patronen in rode baksteenkoppen.
Vergelijkbaar van vorm, maar 18de-eeuws, is de recent gerestaureerde boerderij
Kerkweg 105. Uit de 19de eeuw dateren de krukhuisboerderijen Groeneweg 15 (circa
1840), met kruisversieringen boven de melkkeldervensters, en Hoeve Sophia
(Groeneweg 31; circa 1850). Parallel aan de weg staat de boerderij Harreweg 61
(1889) met dwars geplaatst woonhuis.

Kinderdijk
(gemeente Nieuw-Lekkerland)
Dijkdorp aan de westpunt van de Alblasserwaard, ontstaan na de aanleg vanaf 1372
van een dijk (Kinderdijk) die aansloot op de ringdijk om de Alblasserwaard (1277).
Als laagste punt van de waard speelde dit gebied een belangrijke rol bij de afwatering.
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Buitendijks kwam in de tweede helft van de 19de eeuw enige industrie, vooral
scheepsbouw, tot ontwikkeling. Aan de zuidzijde ontstond de dorpskern
West-Kinderdijk en aan de noordzijde het buurtschap Elshout. Na de volledige
overplaatsing van de scheepswerf J. & K. Smit uit Krimpen aan de Lek (1947)
ontstond op de westpunt van Kinderdijk een belangrijke werf voor baggerschepen
(nu I.H.C.). Het uitwateringscomplex van Kinderdijk is een beschermd gezicht en
staat op de Werelderfgoedlijst.
De Herv. kerk (Molenstraat 149) is een zaalkerk met consistorie, zijpuntgevels
bij het schip en een terzijde geplaatste, ingebouwde zadeldaktoren. Deze opvallende
kerk in zakelijk-expressionistische vormen verrees in 1923-'24 naar ontwerp van J.
Wils uit 1916. De glas-in-loodvensters zijn mogelijk ontworpen door Th. van
Doesburg. Het in 1967 gewijzigde interieur bevat een orgel uit 1876, afkomstig uit
Gorredijk.
Gemeenlandshuizen. Het voorm. gemeenlandshuis van het waterschap van de
Overwaard (Molenstraat 238) is een in 1981-'83 gerestaureerd fors dijkpand. Uit
1644 dateert de uitspringende achterbouw met driehoekige frontons boven de hoge
vensters van de vergaderzaal op de bel-etage. De schuifvensters en de schouw in de
vergaderzaal stammen van een vernieuwing in 1736. De uit 1581 stammende
voorbouw werd in 1918 vanwege de dijkverzwaring gesloopt en smaller herbouwd,
waarbij de vensterfrontons en het maniëristische zandstenen toegangspoortje met
gebeeldhouwde wapens van de heemraden (1644) zijn herplaatst. De ernaast gelegen
schuur - op dijkhoogte dienend als koetshuis en op polderhoogte als paardenstal heeft men in 1918 opgebouwd met materiaal van de oude gesloopte schuren. Het
voorm. gemeenlandshuis van de Nederwaard (Molenstraat 230), een dwars geplaatst
dijkpand uit de eerste helft van de 19de eeuw, diende als dependance van het
gemeenlandshuis te Alblasserdam en werd al in 1855 door het waterschap verkocht.
Op het dak liggen Oegstgeester pannen.
De voorm. openbare lagere school (Molenstraat 115-117), bestaande uit een
tweelaags achterbouw (circa 1890) en aan de dijkzijde een zesklassige gangschool
(circa 1900), dient nu als café en postkantoor.
Woonhuizen. Karakteristiek zijn het gepleisterde dwarse dijkhuis Molenstraat 2
uit circa 1860 en het ernaast gelegen koetshuis (Molenstraat 4) in
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Kinderdijk, Herv. kerk, plattegrond

vroege chaletstijl met fraai sierspant. Het Dijckhuijs (Molenstraat 134) is een in 1997
gerestaureerd dwars pand uit circa 1860 met een winkelpui uit 1882. Opvallend groot
zijn de voor de scheepsbouwersfamilie Smit gebouwde eclectische herenhuizen West
Kinderdijk 339-341 (circa 1880) en Molenstraat 28 (circa 1885), beide uitgevoerd
met gestucte hoekpilasters en vensterbekroningen. Meer neoclassicistisch van vorm
is het herenhuis Molenstraat 22 (circa 1885). Scheepsbouwer L.J. Smit liet in 1915-'17
de grote villa Puntweg 7 bouwen in een door de landhuisstijl geïnspireerd ontwerp
in Nieuw Historiserende stijl van J.C. Wentinck. In de tuin staat een bronzen buste
van Fop Smit, oprichter van de scheepswerf. Het zakelijk-expressionistische woonhuis
Molenstraat 92 dateert uit circa 1925. Bungalow De Zonnebloem (bij Puntweg 7)
werd in 1954 gebouwd voor L.C. Smit naar een functionalistisch ontwerp van G.
Rietveld.
Arbeiderswoningen. Aaneengeschakelde afdakswoningen uit circa 1900 - in
blokjes van twee, drie of meer - staan aan de Molenstraat, de Lekkade en de haaks
daaropstaande Veerdam (nrs. 1-45).
De scheepswerf ‘L. Smit & Zn.’ (Molenstraat), buitendijks gesticht in 1842 door
Fop Smit, werd in 1943 ondergebracht in de I.H.C. (Industriële Handels Combinatie).
Bewaard bleven
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Kinderdijk, Gemeenlandshuis Overwaard (1991)

Kinderdijk, Herv. kerk

het met rationalistische details uitgevoerde kantoorgebouw (Molenstraat 24; 1904,
verhoogd circa 1960) en enkele andere gebouwen zoals een grote loods met verhoogd
middendeel aan de Molenstraat (circa 1935) en het uit 1889 daterende gebouw van
het huidige I.H.C.-informatiecentrum (Molenstraat 12).
Poldermolencomplex Kinderdijk. De afwatering van de Alblasserwaard in de
Lek geschiedde op het laagste punt, bij Kinderdijk. Daar kwamen het
Achterwaterschap van de Overwaard (het noordelijke deel) en het met de Alblas in
verbinding staande Nieuwe Waterschap van de Nederwaard (het zuidelijke deel)
samen. Vanwege een toenemend lozingsprobleem moest men overgaan tot het
aanleggen van hoge boezems voor wateropslag, om daaruit bij een lage waterstand
te kunnen lozen.
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Kinderdijk, Villa Puntweg 7

Men bouwde zestien poldermolens om het water in deze hoge boezems te malen.
Aan de westzijde staan acht molens uit 1738 van de Nederwaard (Nederwaard 4-11),
ronde stenen grondzeilers met een met riet gedekte kap en een scheprad. Aan de
oostzijde staan acht molens uit 1740 van de Overwaard (Overwaard 4-11), met riet
gedekte achtzijdige molens op een stenen voet. Aan de zuidzijde bevindt zich de De
Blokkerse Wip of ‘Blokweerse Molen’ (Blokweerweg 7, circa 1700), een wipmolen
die na brand (1997) rond 2000 is herbouwd. Samen met de twee 18de-eeuwse molens
van de polder Nieuw-Lekkerland (zie aldaar) vormen deze molens het unieke
molenlandschap van Kinderdijk.
Gemalen. In 1868 kregen de molens van Kinderdijk hulp van twee stoomgemalen.
Het Wisboomgemaal (Overwaard 3) bemaalde de Overwaard. In 1924 heeft men bij
de elektrificatie van het gemaal zijvleugels toegevoegd. In 1996 is het gemaal
vervangen door een modern vijzelgemaal. Het stoomgemaal van de Nederwaard
werd in 1927 vervangen door nieuwbouw, die in 1971-'72 plaats maakte voor het
moderne J.U. Smitgemaal (Nederwaard 1).

Klaaswaal, Rehobothkerk

Klaaswaal
(gemeente Cromstrijen)
Voorstraatdorp, ontstaan na de bedijking van de polder Het Westmaas Nieuwland
(1539) aan de westrand van de genoemde polder. Daardoor loopt de Voorstraat deels
parallel aan de dijk (Molendijk), die ter plaatse een bocht maakt. Ten zuiden van
Klaaswaal vielen in 1602-'25 drie kleinere polders droog. Na 1953 is het dorp aan
de oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 18) is een eenbeukige kerk met driezijdige sluiting en
een slanke westtoren. Deze in 1566 gebouwde kerk werd verbouwd in 1655, 1709
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en 1840. In de toren hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok (1622). De
kerk bevat enkele grafzerken (17de-18de eeuw) en een preekstoel uit 1816.
Overige kerken. De Geref. kerk (Voorstraat 11) is een bescheiden zaalkerk uit
circa 1880. De Rehobothkerk van de Geref. Gemeente (Havenweg 9), een zaalkerk
met consistoriekamer en dakruiter, is in 1953 gebouwd naar een ontwerp in
traditionalistische vormen van W. de Jonge.
Het voorm. raadhuis (Kerkstraat 14), een tweelaags gebouw met ingangsomlijsting,
werd rond 1830 gebouwd als schoolhuis en kreeg in 1839 een verdieping.
De voorm. landbouw- en huishoudschool (Molendijk 51) is een tweelaags
schoolgebouw in traditionalistische vormen uit circa 1935.
Woonhuizen. In 1881 is in neorenaissance-stijl de rentenierswoning Bouwlust
(Molendijk 33) opgetrokken. Vergelijkbare details vertoont Havenweg 16 (circa
1890). De rond 1910 gebouwde villa Huize Annie (Molendijk

Kinderdijk, Poldermolencomplex Kinderdijk

49) heeft een achtzijdig torentje boven het ingangsrisaliet.
Boerderijen. Een gedeeltelijk gepleisterd woongedeelte met 18de-eeuwse kern
bezit de boerderij Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde 50. Bij de vroeg-19de-eeuwse
boerderij Buitenlust (Molendijk 61) is het woongedeelte voorzien van een ingezwenkte
lijstgevel, waarin aan de rechterkant ook de inrijdeuren van de zijlangsdeel zijn
opgenomen. Traditionalistische details vertoont de in 1912 gebouwde Adolphs hoeve
(Boomdijk 4).
De watertoren (Oranjestraat 1) verrees in 1929 naar plannen van J. Smit en
constructeur A. Visser. De zeszijdige toren is uitgevoerd in gewapend
betonskeletbouw met baksteenvulling en heeft een ronde bovenbouw met betonnen
vlakbodemreservoir.

Koudekerk aan den Rijn
(gemeente Rijnwoude)
Dijkdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op oeverwallen van de Luttike Rijn
en de Oude Rijn, die als ontginningsbases fungeerden en waarlangs bebouwingslinten
ontstonden. Bij de samenkomst van deze Rijnarmen vormde zich een dorpskom nabij
de kerk en het slot Groot Poelgeest. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgebreid
tussen de twee Rijnarmen in het westelijke deel van de Hogenwaardse polder.
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De Herv. kerk (Dorpsstraat 53), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas en St.
Willebrordus, is een gotische driebeukige pseudo-basilicale kruiskerk met vijfzijdig
gesloten koor, dakruiter, schip met zijtopgevels en een ingebouwde toren van drie
geledingen met ingesnoerde spits. De toren kwam rond 1400 tot stand, maar in de
oostwand is ouder - mogelijk 13de-eeuws - muurwerk opgenomen. De kerk werd
gesticht ter nagedachtenis van de in 1392 vermoorde Aleid van Poelgeest en gebouwd
in de eerste helft van de 15de eeuw. In 1453 kwam het koor gereed. Het huidige
dwarsschip en schip, alsmede de bovenste torengeleding zijn begin 16de eeuw
gebouwd. Aan de noordzijde verrees in 1603 een kapel. De consistorie en het
zuidportaal met koepelvormig dak zijn van 1780. De kerk werd in 1844 hersteld.
Kerk en toren zijn in 1935-'36 ingrijpend gerestaureerd onder leiding van H. van der
Kloot Meijburg.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Tot de inventaris behoren
een gesneden koorhek (waarschijnlijk uit 1678 met delen uit 1765 in Lodewijk
XV-stijl), een rouwbord voor Alida van Schellingwoude (1717) en een door Gerrit
Schotsman in Lodewijk XV-stijl vervaardigde preekstoel (1765). Verder zijn er twee
17de-eeuwse banken met rugschotten, twee overhuifde herenbanken (circa 1700) en
een overhuifde herenbank in Lodewijk XV-stijl (circa 1775). Bij de restauratie in
1935-'36 is het 18de-eeuwse doophek samengesteld uit panelen

Koudekerk aan den Rijn, Herv. kerk

in Lodewijk XV-stijl afkomstig uit de Rotterdamse St.-Rosaliakerk. Verder bevat
de kerk enkele 17de- en 18de-eeuwse grafzerken. De pastorie (Dorpsstraat 48), een
gepleisterd blokvormig pand uit circa 1870, vertoont eclectische elementen.
De Geref. kerk (Dorpsstraat 15) is een zaalkerk voorzien van een geveltoren met
opengewerkte lantaarn en uitkragende, ingesnoerde spits. Deze kerk in
neorenaissance-stijl kwam in 1911 tot stand naar plannen van J. Hengeveld. De
pastorie is achter tegen de kerk aangebouwd (Dorpsstraat 13).
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 70) werd rond 1830 als het herenhuis ‘Bijdorp’
gebouwd voor notaris N. Samson. Dit gepleisterde blokvormige herenhuis heeft men
in 1933 als raadhuis ingericht.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 57) is een U-vormig gebouw uit
circa 1885.
Het voorm. hulppostkantoor (Hoogewaard 6) is een diep eenlaagspand uit circa
1900 met aangebouwd lokaal.
De voorm. brandweerkazerne (Dorpsstraat 66), een dwars eenlaagspand uit circa
1905, heeft een tot een tuitgevel opgetrokken middenrisaliet.
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Groot Poelgeest (Dorpsstraat ong.). Dit kasteel werd in de 14de eeuw gesticht en
in 1606 herbouwd, maar na het verval in het begin van de 18de eeuw werden de
resten in 1746 gesloopt.
Gespaard bleef het omgrachte kasteelterrein waarop een achtzijdig torentje staat,
met op een sokkel een gecanneleerde zuil afkomstig van de 17de-eeuwse
poortomlijsting van het slot. Het met schoudergevel uitgevoerde koetshuis (bij
Dorpsstraat 70) stamt uit 1648.
Den Tol (Hofstedelaantje 1). Een in 1306 voor het eerst vermeld huis met die
naam werd in opdracht van Margaretha Helena de la Torre in 1675 herbouwd na
brand. Uiteindelijk volgde de sloop in 1781. Op de fundamenten met 16de-eeuwse
kelder liet B. van Lokhorst in 1807 een gepleisterd eenlaags herenhuis optrekken,
dat na 1878 tot boerderij werd verbouwd. Dit gebouw is in 1977 gerestaureerd.
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse kern en resten van hoekpilasters bezit het
gepleisterde dwarse tweelaags huis Dorpsstraat 59, dat ook als smidse in gebruik is
geweest. Rond 1885 gebouwd is het gepleisterde eenlaags herenhuis Weltevreden
(Hoogewaard 186) en uit circa 1900 dateert de landarbeiderswoning Lagewaard 48.
Voorbeelden van middenganghuizen uit circa 1900 zijn Hoogewaard 2a, uitgevoerd
met neorenaissance-details, Dorpsstraat 37 met neoclassicistische-details en
Dorpsstraat 36 met hoger opgetrokken middenrisaliet.
Het voorm. Hotel van Egmond (Dorpsstraat 50) uit circa 1850 is een langgerekt
tweelaags hoekpand met schilddak en lijstgevel.
Poldermolen ‘De Hondsdijkse Molen’ (Dorpsstraat ong.) is een met riet gedekte
achtkante grondzeiler die de Hondsdijkse polder bemaalde. Deze uit 1644 daterende
molen staat sinds 1693 op de huidige plaats ter vervanging van een afgebrande
voorganger.
Boerderijen. In en nabij Koudekerk staan veel waardevolle langhuisboerderijen,
zoals de boerderij Dorpsstraat 1 (circa 1760), met ingangsomlijsting in Lodewijk
XV-stijl en een naastgelegen zomerhuis. De boerderij Lagewaard 69, met zomerhuis
en boenhok, gaat terug tot 1742 maar kreeg zijn huidige vorm rond 1800. Een
18de-eeuwse kern heeft ook Lagewaard 25, voorzien van een zomerhuis met driezijdig
gesloten voorgevel (Lagewaard 24; circa 1890). Voorbeelden van vroeg-19de-eeuwse
langhuisboerderijen zijn Dorpsstraat 17 (gepleisterd), Lagewaard 47, Hoogkamer
(Lagewaard 75), met karnhuis, en Lagewaard 20 (omlijste ingang). De boerderij
Bronstee (Hondsdijk 27) heeft nog laat-17de-eeuwse bakstenen hekpijlers met
siervazen en wapenschilden. Voorbeelden van boerderijen met een blokvormig
eenlaags voorhuis zijn Hondsdijk 59 (circa 1850), met omlijste ingang en achtkante
theekoepel, Hondsdijk 39 (circa 1880) en Westdorp (Hondsdijk 69; 1891).
Langhuisboerderijen uit de tweede helft van de 19de-eeuw zijn onder meer Poelgeest
(Lagewaard 1; circa 1860), Lagewaard 43 (circa 1880), Hoogewaard 151 (circa
1885) en Remigius Bavo (Hondsdijk 53; 1888), die is voorzien van een zomerhuis
met driezijdig gesloten voorgevel.
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De boerderijen Kindervreugd (Dorpsstraat 63) en Klein Rozenburg (Lagewaard 79)
zijn rond 1890 gebouwd. De langhuisboerderij Dorpsstraat 51 kwam in 1941 tot
stand in traditionalistische vormen naar plannen van architect Corzwager.
De ophaalbrug over de Oude Rijn (Bruggestraat ong.) is een geklonken ijzeren
vakwerkbrug uit 1929, waarvan de hameistijlen aan de onderzijde zijn verbreed en
voorzien van vakwerkkwadranten.

Krimpen aan den IJssel
Dijkdorp aan de Hollandse IJssel, ontstaan in de middeleeuwen en voor het eerst
vermeld in 1277. Pas in 1861 werd Krimpen een zelfstandige gemeente. In 1865
verrees een eigen kerk; voordien kerkte men in Ouderkerk. Bij het veer naar Capelle
vormde zich een bescheiden dorpskern. De aan de westzijde buitendijks gelegen
Stormpolder ontwikkelde zich vanaf de 19de eeuw tot een industrie-eiland met
scheepswerven. Het oude raadhuis (1903) is in 1967 afgebroken. Met de bouw van
de stormvloedkering (1954-'58) ontstond een vaste oeververbinding (Algerabrug),
waarna Krimpen zich heeft ontwikkeld tot forensenstad van Rotterdam. Het dorp is
aan de noordoostzijde fors uitgebreid.
De Herv. kerk (IJsseldijk 232) is een zaalkerk met noordportaal en een geveltoren
met opengewerkte achtzijdige koepel. Deze kerk met eclectische elementen werd in
1865-'66 gebouwd door aannemer C. in 't Veld. In 1989 zijn bij het koor een
vergaderzaal en consistorie aangebouwd. Het orgel is gebouwd door J. Proper (1891).
De grote pastorie (IJsseldijk 234; 1866) heeft de vorm van een eclectische villa
met gepleisterde risalieten, hoeklisenen en wenkbrauwen.
De Oud Geref. kerk (Nachtegaalstraat 3) is een achthoekige kapel met tentdak,
gebouwd in 1962 naar plannen van J. van Harmelen.
De voorm. openbare lagere school (Oosterstraat 35-39) werd in 1931-'32 gebouwd
met expressionistische details.

Krimpen aan den IJssel, Herv. kerk (1993)

Boerderijen. De oudste boerderijen van Krimpen hebben een driebeukige opzet
met een kelder en opkamer aan de noordzijde en een draagconstructie met
ankerbalkgebinten. Voorbeelden hiervan zijn de 18de-eeuwse boerderijen IJsseldijk
134 (met ruitvormige metseltekens) en IJsseldijk 188. De gerestaureerde 18de-eeuwse
langhuisboerderij Crimpenerhof (IJsseldijk 312-314), tegenwoordig oudheidkamer,
bestaat uit een onderkelderd woongedeelte en een in de 19de eeuw vernieuwde schuur,
waar
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Krimpen aan den IJssel, Johanna Mariahoeve

de oude constructie is vervangen door een langsgebintconstructie op standvinken.
Op het erf staan een bakstenen schuur en een hooiberg met roeden. Enkele boerderijen
hebben een iets hoger aan de dijk gelegen dwars woonhuis met ingangsomlijsting,
zoals de boerderijen Het Ronduit (IJsseldijk 222; 1830), Johanna Maria-hoeve
(IJsseldijk 218; circa 1860) en IJsseldijk 220 (circa 1860). De boerderij IJsseldijk
296-298 (circa 1870) heeft een voorhuis op de dijk en een benedendijks achterhuis.
Het woonhuis van IJsseldijk 271-273 (circa 1870) heeft vóór een brede lijstgevel en
achter twee ingezwenkte topgevels. Voorbeeld van een laat-19de-eeuwse
langhuisboerderij is IJsseldijk 236, voorzien van twee dubbel-gekoppelde
rondboogserliana's. Wit gepleisterd zijn de langhuisboerderijen Nooitgedacht,
Welgelegen en Mijn Genoegen (IJsseldijk 268-272; 1901-'03), en sierspanten hebben
de boerderij Vrede is Rijkdom (IJsseldijk 198-200; circa 1910) en De Koningshoeve
(IJsseldijk 184; 1914).
Woonhuizen. Opmerkelijk is het relatief grote aantal villa-achtige panden in
Krimpen. Neoclassicistische vormen vertonen IJsseldijk 119 (circa 1860) en 273
(deuromlijsting). Een vergelijkbare opzet, maar dan met eclectische elementen,
hebben de gepleisterde huizen IJsseldijk 276 (circa 1880) en 346
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Krimpen aan den IJssel, Scheepswerf Van Duijvendijk, directeurswoning (1995)

(circa 1890). De dijkhuizen in het dorp zijn meestal opgebouwd met een onderhuis
of benedendijkse woonlaag onder een veelal eclectische dwarse bovenbouw met
dakerkers. Voorbeelden hiervan zijn IJsseldijk 444 (circa 1870) en 115 (circa 1885).
Eenvoudig van opzet zijn de dwarse huizen IJsseldijk 206 (circa 1860), 341 (circa
1870) en 301 (circa 1880). Een diep huis voorzien van gepleisterde banden en
sierblokken is IJsseldijk 255 (circa 1895). Voorbeelden van arbeiderswoningen zijn
IJsseldijk 244-246 (circa 1890) en de door D. Burger voor de woningstichting
‘Gemeentebelangen’ ontworpen volkswoningbouw Waalstraat 2-16 en Tuinstraat
43-109 (1919).
Bedrijfsgebouwen. De scheepswerf Van Duijvendijk heeft een in rijke
neorenaissance-stijl uitgevoerde directeurswoning (IJsseldijk 332; circa 1895).
Ertegenover staat het met hout beklede kantoorgebouw (IJsseldijk 363; circa 1900)
met dwars hiertegenaan een lange houten loods (mogelijk eerste helft 19de eeuw).
Bij het complex horen verder een tweede schuur en een scheepshelling. Van de in
de Stormpolder gebouwde scheepswerf Van der Giessen (Schaardijk 21) werd de
directeurswoning in 1924 gebouwd naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van
H. van der Kloot Meijburg. De enorme scheepsbouwloods van ‘Van der Giessen de
Noord’ kwam in 1982 tot stand met W.G. Quist als esthetisch adviseur.
Windmolen ‘De Schelvenaer’ (bij IJsseldijk 301) is een stellingmolen met een
ronde stenen romp en een met riet gedekte kap. Deze korenmolen is een reconstructie
uit 1993 van een in 1930 door brand verwoeste molen.
Gemalen. Het driebeukige gemaal Reinier Blok (bij IJsseldijk 52) werd in 1868
gebouwd met eclectische details (wenkbrauwen), maar kreeg in 1878 zijn huidige
vorm door uitbreiding aan de oostzijde en achterkant. Het gemaal werd toen ook
voorzien van centrifugaalpompen. De ellipsvormige gemetselde maalkolk aan de
voorzijde dateert uit

Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering (1994)
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1891. Vanaf 1911 werd een dieselmotor gebruikt, waaraan in 1924 een tweede werd
toegevoegd (vervangen 1962 en 1984). Het gemaal Langeland en Kortland (IJsseldijk
350-352) werd in 1883 gebouwd als een stoomgemaal met centrifugaalpomp. Aan
de voorzijde bevindt zich een ronde gemetselde maalkolk. De bijbehorende
machinistenwoning (1910) is ontworpen door B. van Dam. De stoommachine heeft
men in 1920-'21 vervangen door een elektromotor, die in 1931 plaats maakte voor
een dieselmotor en tenslotte werd het gemaal in 1941 weer geëlektrificeerd.
De stormvloedkering in de Hollandse IJssel (Algeraweg ong.), ook wel de
‘Grendel van Holland’ genoemd, werd in 1954-'58 gebouwd naar ontwerp van A.G.
Kroon en J.A.G. van der Steur als eerste stap in het Deltaplan. De kering bestaat uit
twee stalen stormvloedschuiven tussen betonnen heftorens in functionalistische
vormen. De zuidelijke schuif werd het eerst geplaatst, de al wel geplande noordelijke
schuif heeft men pas in 1976 tussen de reeds opgetrokken torens geplaatst. Langs de
zuidelijke schuif bouwde men een vaste oeververbinding (Algerabrug; verbreed
1988) met een beweegbaar brugdeel (basculebrug) over de sluiskolk van de bij de
kering behorende schutsluis.
Begraafplaatsen. De in 1828 gestichte Oude Alg. begraafplaats (bij IJsseldijk
359) was in gebruik tot 1915. Interessant is de grafsteen voor L.J. Lans Jongebreur
(† 1866). De Nieuwe Alg. begraafplaats (IJsseldijk 146) heeft een wit gepleisterd
poortgebouw (1914-'15).
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Krimpen aan de Lek
(gemeente Nederlek)
Dijkdorp langs de Lek, ontstaan op een oeverwal en voor het eerst vermeld in 1064.
Na de bedijking van de rivier in de 12de eeuw ontwikkelde zich een langgerekte
nederzetting, die in de 15de eeuw een eigen kerk kreeg. Daarna ontstond een
dorpskern bij de kerk en het veer op Kinderdijk. In de 19de eeuw werd de
dijkbebouwing dichter en legde men insteekhavens aan voor de scheepsbouw.
Krimpen is na 1950 aan de noordzijde uitgebreid in de polder en vergroeid met het
oostelijker gelegen dijkgehucht Schuwacht.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 1), een zaalkerk met ranke toren en een achtzijdige
kapel, kwam in 1939 tot stand naar een historiserend ontwerp van M.C.A. Meischke
en W. Vermeer ter vervanging van de 15de-eeuwse dorpskerk. Daarvan zijn de
preekstoel (1615) en een rijk gesneden doophek (circa 1730) met koperen doopboog
(1773) bewaard gebleven. In 2003 is de kerk gerestaureerd en aan de oostzijde
uitgebreid.
De voorm. Geref. kerk (Molendijk 92b) is een zaalkerk uit 1926 met dakruiter.
Sinds 1968 kerkt de gemeente in een nieuw gebouw (Hoofdstraat 90).
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 7) is een fors pand in neorenaissance-stijl,
gebouwd rond 1890 als woonhuis van de familie Boogaerdt en vanaf circa 1920 tot
1995 in gebruik als raadhuis.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Molendijk 122) werd rond 1890
gebouwd met aan de dijkvoet een neoclassicistische onderwijzerswoning. Uit circa
1935 dateert de vierklassige lagere school ‘Prinses Irene’ (Schoolstraat 18) in
zakelijk-expressionistische stijl.
Woonhuizen. Het neoclassicistische tweelaags herenhuis Dorpsstraat 12 dateert
van rond 1830 en heeft een aangebouwd gepleisterd wagenhuis (circa 1860). Een
rijke eclectische gevel met gebroken frontons boven de vensters bezit de villa Rijsdijk
24 (circa 1880). Opmerkelijk is de fabrikantenvilla Rijsdijk (Rijsdijk 64-66), gebouwd
omstreeks 1865 voor de scheepsbouwersfamilie Smit. De eclectische decoratie is
rond 1950 versoberd. Het gepleisterde dwarse huis Rijsdijk 36 uit 1885 heeft een
dakerker boven de omlijste ingang. Een hiermee vergelijkbare eclectische
ingangsomlijsting bezit het eenlaagse dijkhuis Dorpsstraat 114 (circa 1880). Tegen
het 19de-eeuwse diepe huis Dorpsstraat 82 heeft men rond 1880 een werkkamer in
eclectische vormen gebouwd. De voorm. directeurswoning van houtzagerij Boogaerdt,
Dorpsstraat 84, kreeg een cartouche in neorenaissance-stijl

Krimpen aan de Lek, Fabrikantenvilla Rijsdijk
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Krimpen aan de Lek, Nieuwe Alg. begraafplaats, grafkelders

(1901). Het dwarse huis Dorpsstraat 67 (circa 1900) vertoont vergelijkbare details.
Kleurig baksteenwerk en jugendstil-details zijn toegepast bij het woon- en winkelpand
Dorpsstraat 58 (circa 1905). Veel eenvoudige dijkwoningen hebben sobere details
in de vorm van banden en strekken in donkere baksteen. Voorbeelden hiervan zijn
Onder de Waal 57-59 (circa 1890) en Dorpsstraat 61-63 (circa 1905).
Boerderijen. Rond 1800 gebouwd is de dijkboerderij Middelland 60. Kenmerkend
zijn de boerderijen met een dwars woonhuis boven aan de dijk en benedendijks een
daartegenaan
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gebouwde schuur. Voorbeelden hiervan zijn Middelland 42 (1851) en de
Drapershoeve (Molendijk 180; 1880). Geheel binnendijks ligt de boerderij Ooster
Lekdijk 47-49 (circa 1860), waarvan de hooggelegen begane grond via een hoge
stoep te bereiken is.
Bedrijfsgebouwen. Van 1853 tot 1947 was op de landtong ten oosten van het
dorp de scheepswerf ‘J. & K. Smit’ (bij Rijsdijk 64-66) gevestigd. Daarvan resteren
nog een scheepshelling en enkele fabriekshallen (circa 1920). De drijfriemenfabriek
‘Haagen Draayer’ (Onder de Waal 34-36) is een fors diep pand uit circa 1890.
Het voorm. stoomgemaal (Molendijk 108), tegenwoordig woonhuis, werd in 1879
gebouwd als een gepleisterd tweelaags pand met tuitgevel en een lage dwarse
zijvleugel. Het gebouw is op de verdieping via een brug vanaf de dijk toegankelijk.
In de onderbouw is de machinerie nog aanwezig. Tegen het gemaal is een
half-ellipsvormige maalkolk gemetseld. Het gemaal heeft in 1907 een
centrifugaalpomp gekregen en is in 1948 geëlektrificeerd.
De watertoren (Schuwacht 5) verrees in 1910 naar ontwerp met
neorenaissance-details van J. Smit en constructeur A. Visser. De uitkragende
bovenbouw bevat een ijzeren vlakbodemreservoir. Bij de toren horen een
dienstwoning, een pomp- en een filtergebouw.
Begraafplaatsen. Van de Oude Alg. begraafplaats (Middelland 32) uit 1828
resteert slechts een gietijzeren hek. De Nieuwe Alg. begraafplaats (Molenweg) werd
aangelegd in 1882. Opvallend zijn het baarhuis en de vier monumentale grafkelders,
alle uitgevoerd in neoclassicistische stijl met pilasters en frontons. De oudste
grafkelder werd opgericht voor scheepsbouwer K. Smit (1892), de overige zijn voor
A. de Jong (1902), reder P. van der Hoog (1903) en de familie Boogaerdt. Na de
sloop van de Herv. kerk in 1939, zijn enkele grafzerken hierheen overgebracht,
waaronder die van walvisvaarder Michiel Ockerszoon Hoogerzeyl († 1779) en die
van reder en hoogheemraad Gerret van Holst Krijnszoon († 1790).

Langeraar
(gemeente Ter Aar)
Ontginningdorp, ontstaan in de middeleeuwen. De ontginningsas wordt gevormd
door de Langeraarseweg. Het gebied ten zuidoosten van Langeraar werd in de 18de
en 19de eeuw uitgeveend, waarna de Langeraarsche Plassen ontstonden. Aan de
westzijde kwam in 1865 de Wassenaarse Polder tot stand.
De R.K. St.-Adrianuskerk (bij Langeraarseweg 90) is een driebeukige basilicale
kruiskerk voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met zijkapellen, een hogere
achtzijdige viering en een toren van drie geledingen met spits met frontalen. Deze
neogotische kerk verrees in 1901-'02 naar ontwerp van J.L. Meester en J. Scheepens
en verving een voorganger uit 1842. Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven
en een stergewelf (viering). F.A.M. Loots maakte diverse muurschilderingen
(1913-'14). Tot de inventaris behoren dertien door W.H. van der Wall vervaardigde,
wit geschilderde, beelden van St.-Adrianus en de apostelen (18de eeuw). Verder zijn
er een Maria-altaar en een Adrianusaltaar (beide 1857), een Ypma-orgel (1854), een
door L.I. Stracké vervaardigd hoofdaltaar (circa 1900) en een neogotische preekstoel
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van J.P. Maas (1911). De pastorie (Langeraarseweg 90) is eveneens ontworpen door
Meester en Scheepens.

Langeraar, R.K. St.-Adrianuskerk, plattegrond

Het kerkhof heeft een hek uit 1910.
Het voorm. R.K. St.-Anthoniusgesticht (Langeraarseweg 82) is een tweelaags
dwars pand met een tot topgevel opgetrokken middengedeelte en een driezijdige
uitbouw met trapgevel. Het werd in 1911-'12 gebouwd als liefdesgesticht annex
meisjesschool naar ontwerp van C.L.M. Robbers.
Boerderijen. Waardevolle langhuisboerderijen zijn Langeraarseweg 73 (begin
19de eeuw) en Langeraarseweg 120, waarvan de stal van circa 1800, het voorhuis
uit 1885 en zomerhuis uit 1920 dateren.

Langeraar, R.K. St.-Adrianuskerk
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Woonhuizen. Het eenlaags middenganghuis Langeraarseweg 200 werd rond 1895
gebouwd. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de met jugendstil-details
uitgevoerde kleine gepleisterde villa 't Witte Huis (Langeraarseweg 9; circa 1905)
en het voor een kastuinbouwer opgetrokken huis Langeraarseweg 43 (1923).
Papenveer. Dit dijkdorp ten zuidoosten van Langeraar ontstond toen rond 1822
de katholieke kerk te Korteraar naar Langeraar werd verplaatst. Bij het veer over het
Aarkanaal kwam een bescheiden dorp tot ontwikkeling dat tot een tuinbouwcentrum
uitgroeide. De schutsluis in de Hoekse Aar (Sluispad ong.) kreeg haar huidige vorm
bij een verbouwing in 1898 en is gerenoveerd in 1998. Vermeldenswaardige
woonhuizen zijn het deels gepleisterde brugwachtershuis (Westkanaalweg 63; circa
1905), het huis Westkanaalweg 51 (circa 1925) en de expressionistische villa ‘'t
Aarhuis’ (Westkanaalweg 74; circa 1930). In 1918 gebouwd ten behoeve van het
groentelijntje Nieuwveen-Papenveer (opgeheven 1936) is het voorm. kopstation ‘Ter
Aar’ (Schilkerweg 1), een eenlaagspand met hoog opgaand middenrisaliet in ‘Um
1800’-vormen. De voorm. veilinghal van de Centrale Tuinbouw Veilingvereniging
Ter Aar & Omstreken (Hoekse Aarkade 4) is gebouwd in 1954 met een gelamineerde
houten spantconstructie.

Langerak
(gemeente Liesveld)
Dijkdorp langs de Lek, ontstaan op een omstreeks 1277 bedijkte oeverwal en voor
het eerst vermeld in 1285. Binnendijks ontstond enige bebouwing rond de in de laagte
achter de dijk gelegen kerk.
De Herv. kerk (Lekdijk 151) is een kruiskerk met een smaller driezijdig gesloten
koor en een zware, half ingebouwde toren van twee en een halve geleding met
overhoekse steunberen en een tentdak. Het koor stamt mogelijk uit de 15de eeuw.
De onvoltooide laat-gotische toren verrees rond 1500. Het brede schip met lagere
transeptarmen werd waarschijnlijk rond 1540 toegevoegd. De kerk is gerestaureerd
in 1911 (J.F.L. Frowein)

Langerak, Boerderij Lekdijk 121-122

Langerak, Trafohuisje
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en in 1967-'69 (R. Visser). Het met houten tongewelf (schip) gedekte interieur bevat
een 17de-eeuws koorhek, een doophek (1645) en een door Johannes van Rossum
vervaardigde preekstoel (1718-'23).
Het voorm. raadhuis (Lekdijk 123) is een sober eclectisch dwars pand uit circa
1870 met het uiterlijk van een eenvoudig woonhuis.
Boerderijen. De in opzet 17de-eeuwse krukhuisboerderij Lekdijk 121-122 heeft
de huidige gevelindeling gekregen bij een verbouwing in 1828 (gevelsteen). De niet
onderkelderde uitbouw diende als ouderhuis. Wel onderkelderd is de uitbouw van
de 18de-eeuwse krukhuisboerderij Lekdijk 96.
Het trafohuisje (Lekdijk 17) is een tegen de dijk opgetrokken gepleisterd gebouw
met classicistische elementen, gebouwd in 1922 door het Gemeentelijk Electriciteits
Bedrijf Dordrecht (G.E.B.D.).
Poldermolen ‘De Westermolen’ (Nieuwpoortseweg 1) is een uit 1652 stammende
wipmolen met scheprad, een met riet gedekte ondertoren en een met hout bekleed
bovenhuis.

Leerbroek
(gemeente Zederik)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan als cope-ontginning in de 12de eeuw met de
Leerbroekseweg en het Recht van ter Leede (de verdwenen veenstroom Leede) als
ontginningsbasis. Een kleine dorpskern vormde zich na 1900 bij de kerk en na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordzijde uitgebreid.

Leerbroek, Herv. kerk (1981)

De Herv. kerk (Dorpsweg 10) is een eenbeukige, recht gesloten kerk met
consistoriekamer en een forse toren van drie geledingen met overhoekse steunberen,
balustrade en tentdak. De begin 15de
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eeuw opgetrokken laat-gotische toren wordt geflankeerd door lage aanbouwen met
lessenaardaken. Het laat-gotische schip met natuurstenen hoekblokken kwam in de
eerste helft van de 16de eeuw tot stand. Het oude koor heeft men vermoedelijk in de
18de eeuw afgebroken. Bij een brand in 1935 bleven van de kerk slechts de muren
gespaard. Het herstel vond plaats in 1936 onder leiding van A. van Essen, die ook
de consistorie ontwierp.
De openbare lagere school (Dorpsweg 4-6) werd in 1892 gebouwd als een
tweeklassige school met haaks geplaatste onderwijzerswoning. Van 1904 tot 1953
diende de woning voor vergaderingen van de gemeente.
Woonhuizen. Het complex Kerkweg 1 (uiterlijk 19de-eeuw) omvatte oorspronkelijk
drie woningen, met een lagere aangebouwde vleugel (17de eeuw) aan Recht van Ter
Leede 48-52. Het pand was in het verleden ook herberg, het middendeel diende ook
als winkel. Recht van Ter Leede 6 en Leerbroekseweg 1 zijn woonhuizen uit circa
1920, voorzien van mansardedak en een erker met balkon.
Boerderijen. De krukhuisboerderij Dorpsweg 2 heeft ter linkerzijde de
onderkelderde uitbouw en parallel daarachter een ‘kapel’. Deze voerdeelboerderij
heeft een 17de-eeuwse oorsprong. In de 18de eeuw werd het voorhuis verbouwd.
Toen was er een smederij ingericht, getuige de in het huis nog aanwezige travalje
(1869). De driebeukige stal dateert uit de 19de eeuw. Uit de 18de eeuw stamt de
boerderij Recht van Ter Leede 2, die is voorzien van een brede zijbeuk met kelder
en opkamer. De vrijstaande grote stal is gepotdekseld. Voorbeelden van
langhuisboerderijen zijn Weverwijk 18 (begin 19de eeuw), Weverwijk 7-9 (eind 19de
eeuw), Leerbroekseweg 9 (1890), Middelkoop 15 (1906) en Leerbroekseweg 27 (circa
1915).

Leerdam

Leerdam, Binnenstad vanuit het zuiden

Stad aan de Linge, vermoedelijk in de 12de eeuw ontstaan op de noordelijke
oeverwal ten oosten van de dam in de monding van de veenstroom de Leede (de
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huidige Recht van Ter Leede). Bij de dam verrees rond 1270 het kasteel van de heren
Ter Leede, waarna een trapeziumvormige ‘bastide’-stad ontstond met als belangrijkste
assen de Kerkstraat en haaks daarop de Markt-Fonteintraat. In 1370 kreeg Leerdam
tolvrijheid van Albrecht van Beieren en in 1407 stadsrechten van Willem VI van
Beieren. Kort daarop werd Leerdam ommuurd en
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Leerdam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Herv. kerk (zie p. 296)
Evang. Luth. kerk (p. 297)
Synagoge (p. 297)
voorm. R.K. kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen (p. 297)
huidige R.K. kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen (p. 297)
Geref. kerk (p. 297)
Chr. Geref. kerk (p. 297)
poort van het Drossaardshuis (p. 298)
Stadhuis (p. 298)
Postkantoor (p. 298)
openbare lagere school Noordwal 4 (p. 298)
hofje van Mevrouw van Aerden (p. 299)
wipmolen Ter Leede (p. 299)
Glasfabriek (p. 299)
Station (p. 299)
Watertoren (p. 300)
Slachthuis (p. 300)

omgracht (Oost-, Noord-, West- en Zuidwal). Via zijn vrouw Anna van
Egmond-Buren kwamen kasteel en stad in 1551 in handen van Willem van Oranje.
Spaanse troepen verwoestten het kasteel na de inname van Leerdam in 1574.
Tot 1795 bleef Leerdam als zelfstandig graafschap in bezit van het huis van Oranje.
De bijbehorende belastingvrijdom leidde vanaf 1765 tot de vestiging van glasblazers,
waardoor Leerdam in de 19de eeuw relatief welvarend bleef. Tussen 1822 en 1870
werden de stadspoorten gesloopt en dempte men een deel van de stadsgracht. Aan
de westzijde van de stad - bij de 18de-eeuwse glashut - verrees in 1875 een
hardglasfabriek. Aan de noordzijde kreeg Leerdam een station aan de spoorlijn
Dordrecht-Geldermalsen (1882-'85). Tussen stad en spoorlijn ontstonden na 1900
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de eerste uitbereidingen. Na de Tweede Wereldoorlog is Leerdam verder uitgebreid
aan de westen oostzijde en na 1980 ook ten noorden van het spoor.
De Herv. kerk (Kerkstraat 32) [1], oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een
driebeukige pseudo-basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een
ingebouwde toren van twee geledingen met balustrade, tentdak en lantaarn. De
onderste torengeleding met spaarnissen en zware haakse steunberen verrees in de
tweede helft van de 13de eeuw. In de eerste helft van de 15de eeuw kwam een gotisch
dwarsschip tot stand, in de tweede helft van die eeuw gevolgd door het laat-gotische
koor en de sacristie (beide met speklagen). Verder heeft men toen de toren verhoogd.
Daarin hangen een door Wilhelmus en Jasper Moer gegoten klok (1517) en een klok
van François Hemony (1659). Het noordtransept werd begin 16de eeuw breder
herbouwd, waarna men rond 1550 het bestaande smallere schip verving door het
huidige brede schip, waarbij de toren

Leerdam, Herv. kerk

ingebouwd raakte. Tevens ontstond toen het zuidportaal. Een ingrijpende restauratie
in 1863-'65 is in 1954-'60, onder leiding van T. van Hoogevest, weer grotendeels
ongedaan gemaakt. Bij die tweede restauratie is de kerk ontpleisterd, zijn het
noordportaal en de traptoren naast het zuidportaal gereconstrueerd en heeft men de
torenspits vernieuwd en voorzien van een gemetselde balustrade.
Het interieur wordt gedekt door een stenen netgewelf (koor) en een houten
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Leerdam, Herv. kerk, plattegrond

tongewelf (schip). Fragmenten van een laat-15de-eeuwse muurschildering bevinden
zich op de oostmuur van de toren. Tot de inventaris behoren een preekstoel met
koperen lezenaar (tweede kwart 17de eeuw), een groot tiengebodenbord met het
wapen van koning-stadhouder Willem III (1698), drie predikantenborden (19de eeuw)
en een door C.G.F. Witte gebouwd orgel (1854). Verder bevat de kerk diverse oude
grafzerken, waaronder die van Jan van Arkel († 1428).
De Evang. Luth. kerk (Nieuwstraat 106) [2], later Nieuw Apostolische kerk, is
een zaalgebouw met neoclassicistische in- en uitgezwenkte gevel. Deze kerk werd
in 1838 gesticht voor lutherse glasblazers uit Duitsland en Bohemen. Het interieur
wordt gedekt door een houten tongewelf.
De voorm. synagoge (achter Nieuwstraat 13) [3], voorzien van spitsboogvensters
en een in- en uitgezwenkte topgevel, kwam in 1854 tot stand en was tot 1935 als
zodanig in gebruik. De bijbehorende woning Nieuwstraat 13 uit 1907 (5566) bevatte
tevens de mikwe.
De voorm. R.K. kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen (Nieuwstraat 64-66) [4],
een kleine neogotische zaalkerk met (verminkte) tuitgevel, werd gebouwd in 1885
en kreeg in 1896 een recht gesloten koor en sacristie naar plannen van P.J.H. Cuypers.
Het gebouw dient nu als winkel.
De huidige R.K. kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen (Meent 63) [5] is een
kruiskerk met pseudotransept, schip met dwarskappen en een slanke toren. Deze
opvallende kerk verrees in 1930 naar een sober expressionistisch ontwerp van Dom
P. Bellot en H.C. van de Leur. In het interieur is veel decoratief metselwerk toegepast.
De pastorie (Meent 61), nu gemeenschapshuis ‘Zonnelied’, is een blokvormige villa
uit circa 1910.
Overige kerken. De in 1898 met rondboogvensters gebouwde Geref. kerk
(Hoogstraat 80) [6] heeft een L-vormige plattegrond vanwege de sterk uitspringende
ingangspartij. Het zaalgebouw van de Chr. Geref. kerk (Noordwal 30) [7] kwam in
1916 tot stand naar plannen van W.H. Vielderman met rondboogvensters en een
ingangsportaal met tuitgevel. De naoorlogse (Herv.) Pauluskerk (Europaplein 1;
1960, C.G. Geenen en L.R.T. Oskam) is een moderne zaalkerk met bakstenen
klokkentoren.
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Verdedigingswerken. De Schuttersgracht is het laatste restant van een omwalling
die van vóór 1407 moet dateren. Van de vroeg-15de-eeuwse stadsmuur resteren
fragmenten aan de zuidzijde

Leerdam, R.K. kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen (1988)
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aangegeven op stadsplattegrond: een gedeelte met rondeel op de zuidwesthoek
(reconstructie), de wal met de keermuur en weergang en een reconstructie van de
muur met rondeel aan de zuidoostkant. Verder zijn er drie vierkante muurtorens
(Zuidwal 1, 3 en 5), die in 1738 op de 15de-eeuwse ronde bastionmuren zijn
opgebouwd. Restauraties aan de stadsmuur zijn uitgevoerd in 1955-'57 en 1986-'88.
De poort van het drossaardshuis (bij Kerkstraat 48) [8] werd tussen 1560 en
1575 gebouwd in vroege renaissance-vormen. De wit geschilderde poort is uitgevoerd
in Bentheimer zandsteen en Baumbergersteen (beeldhouwwerk). De doorgang is
voorzien van victoriën in de zwikken en heeft gecanelleerde dorische pilasters. De
bekronende aedicula, met rolwerk en ionische hermen, wordt bekroond door een
fronton met daarin een afbeelding van God de Vader met een wereldbol. In de aedicula
is het wapen van de familie Van der Lucht zichtbaar tussen een wildeman en een
wildevrouw. Het bijbehorende drossaardshuis, zetel van de magistraat vanaf het eind
van de 16de eeuw, werd in de 19de eeuw afgebroken.
Het gemeenlandshuis van de Alblasserwaard (Diefdijk 47), ook wel het Dordtse
huis genoemd, is een 17de-eeuws dwars dijkhuis in gele ijsselsteen. Benedendijks
staat een achterhuis met schilddak. De voorgevel met omlijste

Leerdam, Gemeenlandshuis van de Alblasserwaard en boerderij De Kruithof

ingang en een hardstenen opzetstuk waarop de wapens van Holland en Alblasserwaard
prijken, dateert waarschijnlijk uit 1782.
Het voorm. stadhuis (Kerkstraat 18) [9] is een vierkant herenhuis met een mogelijk
17de-eeuwse kern. Bij een ingrijpende verbouwing in 1780-'90 kreeg het de huidige
omlijste ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl. In 1832 volgde de inrichting als stadhuis,
waarbij de gevel werd gepleisterd en voorzien van een fronton. Verder plaatste men
een klokkentoren met daarin een door Jan Albert de Grave gegoten klok (1716),
afkomstig van het oude stadhuis aan de Markt. Het interieur bevat diverse onderdelen
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in Lodewijk XVI-stijl en enkele 18de-eeuwse behangschilderingen. In 1988 betrok
de gemeente een nieuw gemeentehuis annex bibliotheek aan het Dr. Reilinghplein.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Meent 57-59) [10], tegenwoordig
restaurant, is een groot hoekpand uit 1910 met rationalistische details.
Scholen. De voorm. openbare lagere school Noordwal 4 [11] werd gebouwd rond
1900 en de drieklassige openbare lagere school Tiendweg 90 rond 1930. De Chr.
lagere school Tulpstraat 1 is een zesklassige gangschool uit circa 1935.
Woonhuizen. Tot de oudste huizen van Leerdam behoort het vermoedelijk
16de-eeuwse en in de 19de eeuw gepleisterde dwarse huis Kerkstraat 44-48 met
zijtrapgevel. De dakkapellen zijn rond 1910 aangebracht. Een zijtrapgevel met
ezelsruggen bezit het 16de-eeuwse pand Markt 11, waarvan de deuromlijsting dateert
uit circa 1820. Binnen bevindt zich een onderkelderde opkamer. Uit de 17de eeuw
stammen het L-vormige Poorthuis (Kerkstraat 91), met zijn hoge 18de-eeuwse
klokgevel, en het Veerhuis (Kerkstraat 93), dat bij de sloop van de ernaast gelegen
Veerpoort (rond 1860) werd verbouwd en gepleisterd. Het diepe huis Thuis genaemt
den Hollantsen Tuyn (Markt 5) is een van de weinige 17de-eeuwse panden in Leerdam
met een (deels) oorspronkelijke gevel en opzet (onderkelderde opkamer,
samengestelde balklaag). De trapgevel heeft men in de 19de eeuw afgeknot en de
pui dateert uit 1910. In dit huis is de glaskunstenaar A.D. Copier geboren. Een
17de-eeuwse kern heeft verder het dwarse huis Markt 2-4. De forse patriciërswoning
Kerkstraat 8 (circa 1760) bezit een omlijste ingangspartij in Lodewijk XV-stijl.
Burgemeester H.T. Koppen liet in 1856 het sober neoclassicistische herenhuis
Nieuwstraat 31 bouwen. Voorbeelden van gepleisterde midden-19de-eeuwse
herenhuizen zijn Hoogstraat 61 (circa 1850; garagedeur circa 1910), Kerkstraat 51
(circa 1860) en - met eclectische details - Vlietskant 6 (circa 1870) en Hoogstraat
11-13
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(circa 1880). Opvallend door de deur en vensters in neogotische vormen is het
eenlaagspand Hoogstraat 68 (circa 1870). Uitgevoerd in neorenaissance-stijl zijn de
villa's Spoorstraat 3-5 (1884), 7-9 (1884) en 11 (1876); de twee laatste hebben ook
eclectische details. Met chaletstijl- en rationalistische details ontwierp S. de Clercq
voor J.H.O. Bunge en P.M. Cochius - beide directeuren van de twee glasfabrieken respectievelijk de villa's Lingesigt (Lingedijk 29; 1912) en Lingedijk 28 (1913-'14).
De laatstgenoemde huisvest nu het Nationaal Glasmuseum. Chaletstijl-details en
sierspanten kenmerken de burgerwoningen Watertorenlaan 27-31 (circa 1910). De
traditionalistisch vormgegeven villa Lingedijk 30 (1926) is ontworpen door A.M. de
Rouville de Meux. In dezelfde stijl uitgevoerd is Oranje Nassaulaan 66 (circa 1920).
Het grote pand Vlietskant 46, met toren en erker, kwam in 1934 tot stand naar een
ontwerp met zakelijk-expressionistische details van stadsarchitect J.C. Verhagen en
is tegenwoordig een hotel (‘Lucullus’).
Het hofje van Mevrouw van Aerden (Kerkstraat 57-89) [12], bestaande uit vier
vleugels om een ruime binnenplaats, werd gebouwd op de plek van het in 1574
verwoeste kasteel. Dit

Leerdam, Hofje van Mevrouw van Aerden (1977)

door Maria Ponderus, weduwe van de Haagse notaris Pieter van Aerden, gestichte
hofje voor twaalf bejaarde vrouwen kwam in 1770-'72 tot stand naar plannen van
C.P. Timmermans. De voorgevel met dubbele bordestrap en hardstenen middenpartij
met segmentvormig fronton in Lodewijk XV-stijl toont de wapens van de stichteres
en de eerste regenten. De tegenovergelegen vleugel bevat een middenpaviljoen met
koepeldak en dubbele bordestrap. Hier bevindt zich een regentenkamer met schouw
en stucplafond in Lodewijk XV-vormen en de 17de-eeuwse schilderijenverzameling
van Pieter van Aerden. Het hofje werd gemoderniseerd in 1860 en uitgebreid tot
vijftien woningen in 1875 en 1881. Bij de restauratie in 1974-'76 (T. van Hoogevest)
zijn aan de straatzijde een trouw- en een raadzaal ingericht. De toen in de boomgaard
aan de zuidwestzijde aangetroffen restanten van het kasteel zijn in het zicht gelaten.
Arbeiderswoningen. Vooral voor de arbeiders van de glasfabrieken verrezen rond
1900 woningrijen aan de Nieuwenhuyzenstraat, Julianastraat, Siemensstraat en
Meent. Rond 1910 bouwde men rond het Lingeplein een tuinwijkachtige arbeiderswijk
met wit gepleisterde woningen. Zakelijk-expressionistische woningen kwamen rond
1925 tot stand in de omgeving van de Rozenstraat en de Talmastraat.
Winkels. Diverse bestaande huizen kregen in de loop van de 19de eeuw een
winkelpui, zoals Markt 8 (pui circa 1880), Markt 16 (pui circa 1885) en Kerkstraat
23 (pui circa 1895). De smederij Markt 20 voorzag men rond 1905 van een winkelpui.
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Geheel nieuw opgetrokken werden de woon- en winkelpanden Hoogstraat 50-52
(circa 1905) en Hoogstraat 33 (circa 1910). Andere voorbeelden zijn Vlietskant 15
(circa 1900), met een tuitgevel in neorenaissance-stijl, en Vlietskant 33 (circa 1905)
met een uitbouw en gevels met siermetselwerk.
Poldermolens. De polder Bruinsdel en Hoog-Leerbroek werd bemaald door de
met ijzeren scheprad uitgevoerde wipmolen Ter Leede (Lingedijk 3) [13]. Het jaartal
1846 op de borstnaald verwijst naar de mogelijke vernieuwing van het bovenhuis.
In de ondertoren van de voorm. molen Recht van Ter Leede 1, een mogelijk
18de-eeuwse wipmolen waarvan in 1951 het bovenhuis is gesloopt, is een elektrische
bemalingsinstallatie ingericht.
De glasfabriek (Lingedijk 8) [14] is een groot gebouwencomplex. In 1765
(gevelsteen) werd hier een glasblazerij gesticht door de gebroeders Pilgram en J.J.
Meeder voor de fabricage van flessen van zwartglas. Men noemde dit bedrijf daarom
wel de ‘Zwarthut’. In 1862 verrees buitendijks een hulpgebouw (Lingedijk 27) en
ook resteert een laat-19de-eeuws ovengebouw.
In 1875 kreeg C.A. Jeekel toestemming tot de bouw van een hardglasfabriek
(kristalglas) of ‘Withut’, waar in 1878 de productie begon van lantaarnglazen, wateren later wijnglazen. Hiervan resteert nog een laat-19de-eeuws machinegebouw. Vanaf
1915 werden ontwerpers aangetrokken en in 1930 produceerde men het eerste speciaal
door A.D. Copier ontworpen kristallen drinkservies. In 1938 kwam het tot een fusie
tussen de twee fabrieken, die sinds 1953 internationaal ‘Royal Leerdam’ heten.
Het voorm. station (Stationsweg 2) [15], een langgerekt pand met hoger oprijzend
middendeel en chaletstijldetails, werd gebouwd in 1882-'83 en heeft dienst gedaan
tot 1986. Het ontwerp is mogelijk van M.A. van Wadenoyen. Een in 1950 door de
burgerij
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geschonken raam is ontworpen door F. Meydam.
De watertoren (bij Oud Schaik 2-4) [16] verrees in 1929-'30 naar ontwerp van J.
Smit en constructeur A. Visser als een tienzijdige betonnen toren met bakstenen
vulling. De uitkragende bovenbouw met holbodemreservoir wordt bekroond door
een koepeltorentje. De ingang bevindt zich in een aangebouwde traptoren, die de
toegang vormt tot een kantoor op de eerste verdieping. De gedenksteen (1930) is
ontworpen door A.D. Copier.
Het voorm. slachthuis (Noordwal 16) [17] met winkel, keurlokaal en laboratorium
werd rond 1935 gebouwd naar een kubistisch-expressionistisch ontwerp van
stadsarchitect B. Reijnders.
Begraafplaatsen. De Oude Alg. begraafplaats (Lingedijk ong.) werd in 1830
gesticht op een overbodig geworden dijksegment. Rond 1850 kreeg ze een wit
gepleisterd drenkelingenhuisje. Opmerkelijke graftekens zijn die voor C.A. Jeekel
(† 1885), oprichter van de Leerdamse (hard)glasfabriek, en adjunct-directeur J.
Driessen († 1906). Verder is interessant de zerk met grafsteen en vaas voor ds. J. van
Vliet († 1913). Aan de noordwestzijde heeft men in 1832 een gedeelte afgescheiden
als Isr. begraafplaats (uitgebreid 1855). Het in 1907 aangelegde R.K.
St.-Barbarakerkhof (Meent 61) is voorzien van een baarhuisje in neogotische stijl.
De in 1914 aangelegde Nieuwe Alg. begraafplaats (Tiendweg 120-122) heeft een
markante ingangspartij met aula en dienstwoning (circa 1930); deze blokvormige
gebouwen met tentdaken vertonen expressionistische details.
Boerderijen. In de omgeving van Leerdam liggen enkele waardevolle boerderijen.
De uit 1631 (jaartalankers) daterende krukhuisboerderij Hoogeind 17, met een kelder
en opkamer ter rechterzijde, heeft in de 18de eeuw een verbouwing ondergaan. Van
boerderij De Kruithof (Diefdijk 45) stamt het tweebeukige voorhuis uit de tweede
helft van de 17de eeuw. Het voorste gedeelte met de herenkamer en wagenstalling
staat aan de dijk en de achterbeuk en benedendijks onderhuis met op een lager niveau
de langgerekte dwars aangebouwde stal. Het bedrijfsgedeelte heeft men in de 18de
eeuw vernieuwd en in 1817 werd de stal met vijf vakken verlengd. Hoogeind 19 is
een in oorsprong 17de-eeuwse voerdeelboerderij, Loosdorp 36 een hallenhuisboerderij
uit 1779 (jaartalankers) en Hoogeind 34-36 een boerderij met dwars geplaatst voorhuis
uit 1793 (jaartalankers). De grote dwarsdeelboerderij Loosdorp 44 uit 1897
(gevelsteen) heeft een tweede gevelsteen met de tekst: ‘De Hoop De Rechtverdige
Blijdschap 1815’.
Werk aan de Diefdijk. De ten oosten van Leerdam gelegen Diefdijk was vanaf
1672 onderdeel van de Oude en van 1815 tot 1951 ook onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De kruisende spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen vormde een
extra te verdedigen acces. Daartoe legde men in 1879-'83 in het gebied ‘Het Wiel’
ten oosten van de Diefdijk een omgrachte batterij aan met een bomvrij drielaags
wachthuis onder gronddekking. Tussen het eiland en de dijk liggen naast elkaar een
toegangsbrug en een spoorbrug (1881-'83). Het brede stuk van beide bruggen is
opgebouwd met vakwerkliggers. Het bij mobilisatie wegdraaibare smallere gedeelte
is een kraanbrug, bestaande uit twee evenwijdige uitkragende armen (kranen) die
draaien om een verticale as. Het is het laatste voorbeeld van een dergelijke bij
vestingen toegepaste constructie. De spoorbrug is na de laatste vernieuwing (1978)
niet meer beweegbaar. Aan de westzijde van de Diefdijk is een artillerieloods met

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

wachterswoning gebouwd (1887). In 1938-'40 heeft men enkele betonnen
groepsschuilplaatsen toegevoegd.
Oosterwijk. Dijkdorp, ontstaan in de 11de eeuw op een oeverwal van de Linge
(Oudendijk) ten zuidwesten van Leerdam. Een in 1571 na een dijkdoorbraak ontstaan
‘wiel’ is later buitengedijkt (Lingedijk). Na de sloop van de middeleeuwse dorpskerk
verrees in 1872 de huidige sober neoclassicistische Herv. kerk (Kerkelaantje 4), een
zaalkerk met consistoriekamer en toren. In de toren met houten lantaarn en
ingesnoerde spits hangt een klok uit 1502. Het interieur wordt gedekt door een houten
tongewelf met ijzeren trekstangen en bevat een preekstoelkuip uit circa 1650.
Boerderijen. De laat-18de-eeuwse hallenhuisboerderij Oudendijk 5-7 behoorde tot
het bezit van het Huis Oosterwijk en werd in 1855 (jaartalankers) ingrijpend
verbouwd. Uit de 17de eeuw stamt de boerderij Noorderlingedijk 137, die in de 18de
eeuw werd verbouwd en in 1855 uitgebreid tot een dwars voorhuis met haaks
aangebouwde schuur. De mogelijk nog laat-18de-eeuwse ‘Lingehoeve’
(Noorderlingedijk 199) heeft een dwars voorhuis met gepleisterde voorgevel. Andere
gebouwen met een dwars geplaatst voorhuis zijn de boerderij Noorderlingedijk 8
(circa 1850) en het Heukelumse veerhuis annex café Noorderlingedijk 1 (circa 1850).
Aardige woonhuizen zijn het grote blokvormige huis Oudendijk 31 (circa 1905) en
de arbeiderswoningen Nortierstraat 5-27 (1908).

Leiden
Stad, ontstaan in het begin van de 11de eeuw als dijknederzeting aan de zuidelijke
oever van de (Oude) Rijn ter hoogte van de huidige Breestraat. Ten zuidwesten
hiervan liet Floris II begin 12de eeuw een grafelijk hof bouwen met een aan St. Pieter
gewijde kapel (gewijd 1121) en een gevangenis (Gravensteen). Aan de noordoostzijde,
op de strategisch belangrijke plek waar de Oude en de Nieuwe Rijn samenvloeien,
bouwde men rond 1200 een stenen burcht op een kunstmatige heuvel. Rond 1250
werd het bewoonde gebied zuidwaarts uitgebreid tot de als vestinggracht gegraven
Rapenburg en Steenschuur. Leiden kreeg in 1266 van graaf Floris V stadsrechten op
grond van een ouder stadsprivilege (vóór 1222). De bloeiende lakennijverheid leidde
in de 13de en 14de eeuw tot stadsuitbreidingen. In 1294 werd het zogeheten Hogeland
tussen de beide Rijnarmen bij de stad getrokken en groef men aan de oostzijde de
Hooglandsekerkgracht en de Hooigracht. De hier in 1314 gestichte St.-Pancraskapel
werd in 1366 tot kapittelkerk verheven.
De Oude Vest vormde de noordelijke begrenzing van de in 1346-'55 verwezenlijkte
tweede stadsuitbreiding. In het nieuwe gebied stond de al rond 1330 gestichte
O.L.-Vrouwekerk, die in 1365 de status van parochiekerk kreeg. De
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Turfmarkt vormde de westelijke begrenzing van deze uitleg. Een derde grote
uitbreiding kwam in 1385-'89 tot stand door het graven van de (huidige) Witte Singel,
Zoeterwoudsesingel en Geregracht. Het Rapenburg kwam hierdoor geheel binnen
de stad te liggen en ontwikkelde zich vervolgens geleidelijk tot de belangrijkste
woongracht van Leiden. In 1389 kreeg Leiden het recht om de stad te ommuren en
had het de omvang bereikt die het tot het begin van de 17de eeuw zou behouden.
Door de strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen en de concurrentie van
goedkoop Engels laken begon in de 15de eeuw een periode van economische stagnatie.
De ommekeer volgde na het beleg door Spaanse troepen in 1573-'74. Na Leidens
ontzet (3 oktober 1574) beloonde Willem van Oranje de stad in 1575 met de stichting
van een universiteit. Gunstige vestigingsvoorwaarden leidden ertoe dat veel
vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden zich in Leiden vestigden. De oude
lakennijverheid maakte plaats voor een meer gedifferentieerde textielproductie,
waardoor de stad in de 17de eeuw tot één van de grootste textielproducenten van
Europa zou uitgroeien. Voor de huisvesting van de fors toenemende bevolking
bebouwde men aanvankelijk de voormalige kloosterterreinen en de zogenaamde
raamlanden (waar de lakenstof werd gedroogd). In 1602-'04 volgde een bescheiden
uitbreiding aan de oostzijde tussen Havenkade en Zuidsingel. Ten noorden van de
stad kwam in 1611 een grotere uitleg tot stand met de Maresingel als begrenzing en
de Langegracht als centrum. Dit gebied was vooral bedoeld voor de textielnijverheid.
Een oostelijke uitbreiding van deze strook met de Verversstraat en de Blekerskade
volgde in 1644. Aan de oostzijde van de stad ontstond verder een vooralsnog laatste
stadsuitbreiding (1659) met daarin de vooral als woongrachten bedoelde Herengracht
en Oranjegracht. In het midden van de 17de eeuw was Leiden met 70.000 inwoners
na Amsterdam de tweede stad van de Republiek. Bij de uitbreidingen werden de
oude stadsmuren gesloopt en enkele oudere grachten gedempt of overkluisd. Rond
1670 kwam een nieuw verdedigingsstelsel rond de stad gereed met in totaal veertien
bastions.
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In de 18de eeuw liep de welvaart sterk terug, waardoor het bevolkingsaantal tot
onder de 30.000 daalde. Veel van de oude verkrotte bebouwing werd gesloopt. De
ontploffing van een kruitschip in 1807 vaagde een groot deel van de bebouwing langs
de Steenschuur weg. Na de aanleg van de spoorlijn Haarlem-'s-Gravenhage in 1842
volgde de aanleg van de Stationsweg
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Burcht (zie p. 303)
(Herv.) Pieterskerk (p. 304)
(Herv.) Hooglandse kerk (p. 305)
koorfragment van de O.L.-Vrouwekerk (p. 307)
R.K. Lodewijkskerk (p. 307)
(Herv.) Marekerk (p. 307)
(Doopsgez.) Lokhorstkerk (p. 307)
Waalse kerk (p. 308)
Evang. Luth. kerk (p. 308)
Bethlehemkerk (p. 308)
Synagoge (p. 308)
R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen of Hartebrugkerk (p. 308)
Geref. kerk (p. 309)
Elisabethgasthuishof (p. 309)
Caeciliagasthuis (p. 310)
Hôpital Wallon (p. 310)
R.K. St.-Elisabeth ziekenhuis (p. 310)
H. Geest- of Arme wees- en kinderhuis (p. 310)
Waalse wees- en oudeliedenhuis (p. 311)
R.K. wees- en oudeliedenhuis (p. 311)
Evang. Luth. wees- en oudeliedenhuis (p. 311)
Geref. Minnehuis (p. 311)
Geref. Minne- of Arme Oude Mannen en Vrouwenhuis (p. 311)
muurtoren Oostenrijk (p. 311)
Zijlpoort (p. 311)
Morschpoort (p. 311)
Gravensteen (p. 311)
Stadhuis (p. 311)
Gemeenlandshuis van Rijnland (p. 312)
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Stadstimmerwerf (p. 313)
Lakenhal [Stedelijk museum] (p. 313)
Doelenpoort (p. 313)
Bank van Lening (p. 313)
Waag en boterhal (p. 313)
Herenlogement (p. 314)
Arsenaal (p. 314)
Wittepoortkazerne (p. 314)
Rijksmuseum van Oudheden (p. 314)
Schouwburg (p. 314)
Stadsgehoorzaal (p. 315)
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (p. 315)
Gemeentearchief (p. 315)
Politiebureau (p. 315)
Academiegebouw (p. 315)
Hortus Botanicus (p. 315)
Physisch, Chemisch en Anatomisch Laboratorium (p. 316)
Leidse Sterrenwacht (p. 316)
(eerste) Academisch Ziekenhuis [Museum voor Volkenkunde] (p. 316)
Geologisch-Mineralogisch Laboratorium (p. 316)
Botanisch Laboratorium en Rijksherbarium (p. 317)
(eerste) Universiteitsbibliotheek (p. 317)
Latijnse school (p. 317)
Bibliotheca Thysiana (p. 317)
(tweede) Stedelijk Gymnasium (p. 317)
Hogere Burger School voor meisjes (p. 317)
Kweekschool voor Zeevaart (p. 318)
R.K. Vakschool voor meisjes (p. 318)
Gymnastiekschool (p. 318)
openbare lagere jongensschool Aalmarkt 9 (p. 318)
openbare M.U.L.O. voor meisjes Boommarkt 1 (p. 318)
openbare lagere school voor meisjes Breestraat 66 (p. 318)
St.-Annahofje of St.-Anna Aalmoeshuis (p. 324)
Van Brouchovenhofje (p. 324)
Eva van Hoogeveenhofje (p. 324)
Tevelingshofje (p. 324)
Sionshofje (p. 324)
Schachtenhofje (p. 324)
hofje Meersmansburg (p. 325)
Coninckshofje (p. 325)
gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (p. 327)
logegebouw La Vertu (p. 327)
Volksbadhuis (p. 327)
verenigingsgebouw Het Leidse Volkshuis (p. 327)
bioscoop Lido (p. 327)
buitensociëteit Amicitia (p. 327)
studentensociëteit Minerva (p. 327)
Rijnlandsche Bank (p. 328)
Leidsche Spaarbank (p. 328)
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Sijthoffgebouw (p. 328)
kantoor Leidsche Levensverzekerings Maatschappij (p. 328)
Nederlandsche Bank (p. 328)
Graanmagazijn der Armen (p. 328)
windmolen De Valk (p. 328)
windmolen De Put (p. 329)
likeurstokerij De Fransche Kroon (p. 329)
likeurstokerij Schüdel & Co (p. 329)
wollendekenfabriek Van Wijk (p. 329)
wollendekenfabriek J. Scheltema (p. 329)
wollendekenfabriek J. Zuurdeeg & Zn (p. 329)
wollendekenfabriek Zaalberg (p. 329)
textielfabriek Clos & Leembruggen (p. 329)
meelfabriek De Sleutels (p. 329)
conservenfabriek Tieleman & Dros (p. 329)
broodfabriek Ceres (p. 329)
stoomdrukkerij Eduard IJdo (p. 329)
koffiefabriek en theehandel Het Klaverblad (p. 330)
Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit (p. 330)
Visbrug (p. 330)
Koornbrug (p. 330)
stationsgebouw Lijndiensten Stoomvaartmij De Volharding (p. 331)
Alg. begraafplaats Groenesteeg (p. 332)
R.K. begraafplaats Zijlpoort (p. 332)

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

303
naar het nieuwe station. Op de noordelijke en oostelijke wallen vestigden zich vanaf
1835 textielfabrieken. Daarnaast werden diverse andere fabrieken opgericht, zoals
conserven- en meelfabrieken. Dankzij de economische opleving groeide de stedelijke
bevolking weer. Tussen 1816 en 1881 werd het grootste deel van de bolwerken
geslecht en op de Zijlpoort en de Morschpoort na vielen ook de stadspoorten onder
de slopershamer. Op de vrijgekomen gronden kwamen begraafplaatsen en parken te
liggen. Ook vond verdere uitbreiding van de Hortus Botanicus plaats en kreeg de
Sterrenwacht een terrein ter beschikking.
Na 1896 verwierf Leiden ten koste van de omringende gemeenten grondgebied
buiten de singels. Die gronden waren in gebruik als tuinderijen, wasserijen en
blekerijen en er lagen enkele buitenplaatsen. De eerste planmatige uitbreiding buiten
de singels vond in 1881 plaats, aan de zuidwestzijde de wijk Vreewijk op het
grondgebied van de gelijknamige buitenplaats. Als uitvloeisel van de Woningwet
(1901) bouwden de woningbouwverenigingen diverse nieuwe woonwijken, onder
meer in de Stadspolder aan de noordzijde toen in 1920 opnieuw een deel van het
grondgebied van aangrenzende gemeenten werd geannexeerd. Het uitbreidingsplan
van 1933 van bureau Granpré Molière, Verhagen & Kok voorzag in verdere
zuidwaartse uitleg, met onder andere in de Cronesteinse Polder de tuinwijkachtige
Professorenwijk en Burgemeesterswijk.
Bepalend voor het stadsbeeld zijn de vele gebouwen van de Leidse Universiteit.
De toenemende behoefte aan gebouwen voor wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs vanaf het midden van de 19de eeuw resulteerde in diverse nieuwe gebouwen
op de terreinen die na de kruitramp en het slechten van de bolwerken waren
vrijgekomen. Ook in de laatste decennia van de 20ste eeuw zijn verschillende
universiteitsgebouwen tot stand gekomen aan de oude stadsrand en aan de westzijde
in de Pesthuispolder (Academisch Ziekenhuis). Na de wijziging van de gemeentegrens
in 1966 zijn aan de noordzijde in de Broekpolder de Merenwijk en aan de
zuidwestzijde de Fortuinwijk en de Stevenshof verrezen. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft men in de binnenstad versneld grachten gedempt en oude panden gesloopt en
gesaneerd, waardoor veel van het karakter als typische Hollandse ‘waterstad’ is
verdwenen. Na 1970 heeft het behoud en herstel van de woonfunctie meer aandacht
gekregen, in de vorm van stadsvernieuwing en nieuwbouw. Op het vrijgekomen
terrein van de Doelen is een gevarieerde universiteitsbebouwing ontstaan. Daarnaast
zijn er veel restauraties uitgevoerd. De binnenstad van Leiden is een beschermd
stadsgezicht.
De Burcht (Burgsteeg ong.) [1] is een mottekasteel bij de plaats waar de Oude en
de Nieuwe Rijn samenvloeien. Ter plaatse van twee houten voorgangers bouwde
men begin 13de eeuw (rond 1203) een ringmuur met weergang. Deze werd
opgetrokken met hergebruikte tufsteen, maar door herhaalde herstelwerkzaamheden
bestaat hij thans grotendeels uit baksteen. De Burcht was eigendom van de burggraaf,
een functie die van 1339 tot 1525 werd bekleed door leden van de familie Van
Wassenaer en van 1525 tot 1651 door leden van de familie De Linge. In 1652 kocht
de stad de Burcht en voerde Arent van 's-Gravesande restauratiewerkzaamheden uit.
Tevens bouwde hij in plaats van de poorttoren de huidige ingangspoort versierd met
wapens (in 1686 vervangen door marmeren exemplaren). In 1889-'93 werd de Burcht
gerestaureerd onder leiding van D.E.C. Knuttel. Bij de restauratie van 1970 zijn de
vierkante woontoren en de waterput gedeeltelijk weer opgemetseld. Aan de voet van
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de burchtheuvel staat een 18de-eeuws ijzeren hek tussen twee in 1653 van de Visbrug
overgebrachte 16de-eeuwse getorste zuiltjes met de wapens van Leiden en Rijnland.
De nieuwe toegangspoort - de Burchtpoort
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- werd in 1658-'59 gebouwd naar ontwerp van Pieter Post. Deze classicistische
zandstenen poort wordt bekroond door twee ronde torentjes met kantelen en heeft
in het midden een leeuw met stadswapen van de hand van Rombout Verhulst (1662).
Het smeedijzeren toegangshek dateert van 1702.
De voorm. (Herv.) Pieterskerk (Pieterskerkhof 1a) [2] is een forse basilicale
kruiskerk zonder toren, bestaande uit een vijfbeukig schip en een vijfzijdig gesloten
koor met kooromgang en een kleine dakruiter. Deze laat-gotische kerk verrees op
de plaats van een vroeg-14de-eeuwse kerk met toren, die de in 1121 gewijde grafelijke
St.-Pieterskapel verving. Het oudste gedeelte van het huidige gebouw is het koor
met kooromgang, waarvan de bouw begon in 1391 onder leiding van Rutger van
Kampen en vervolgens werd voortgezet vanaf 1407 door meester Aernt van den
Doem. De sacristie tegen het koor werd in 1399 voltooid. Het koor kon in 1412
worden gewijd. Het vijfbeukig schip kwam in twee fasen tot stand, in 1428 waren
het middenschip en twee (enkele jaren later overwelfde) zijbeuken gereed. In 1453-'73
heeft men de zijbeuken verdubbeld en rond 1500 een laag transept verwezenlijkt.
Pas in de tweede helft van de 16de eeuw werd dit transept verhoogd tot het huidige
niveau en voorzien van een tongewelf (1565). De dwarsbeuken (circa 1500) hebben
elk een zijbeuk aan de westzijde. Aan de oostzijde waren oorspronkelijk openingen
naar de kooromgang gepland, maar de bijbehorende verdubbeling van de kooromgang
kwam niet of nauwelijks ten uitvoer. In 1512 stortte de ingebouwde 14de-eeuwse
westtoren in, waarna het middenschip rond 1515 werd doorgetrokken en voorzien
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van een nieuwe westgevel. Het na de voltooiing van de westgevel opgetrokken
ingangsportaal met verdieping kreeg in 1637 nog een tweede verdieping. De in
1977-'82 gerestaureerde kerk is tegenwoordig in gebruik als multifunctioneel centrum.
Het interieur wordt in middenschip,

Leiden, Burcht

koor en transept overdekt door een houten tongewelf. De zijbeuken en de kooromgang
hebben stenen kruisribgewelven. Op enkele van de koorzuilen bevinden zich
overblijfselen van 15de-eeuwse schilderingen met heiligenfiguren en engelen. De
kerk bevat een eikenhouten koorhek met koperen spijlen uit circa 1425, voorzien
van een houten bovenlijst in vroege renaissance-stijl met sierlijk gesneden fries
(midden 16de eeuw). Op het koorhek is een Tiengebodenbord geplaatst. De rijk
gesneden laatgotische preekstoel met enkele vroege renaissance-motieven (circa
1532) is ontworpen door Pieter Cornelisz Kunst en uitgevoerd door Daniël Willemsz.
Het hoofdorgel werd in 1639-'41 door Galtus, Germer en Jacobus Hagerbeer gebouwd,
met gebruik van een rugpositief uit 1628 van Jan van Lin en een door Arent van
's-Gravesande in 1638 ontworpen kast. Uit Engeland afkomstig is het door Thomas
Hill voor de St. John's te Londen gebouwde orgel (1883; aangekocht 1990).
Verder zijn er verschillende grafmonumenten, zoals de door Rombout Verhulst
vervaardigde wit marmeren graftombe (1663) voor Johannes à Kerchove († 1660).
Daarnaast is er een groot aantal 16de-, 17de- en 18de- eeuwse epitafen, waaronder
die voor Josephus Justus Scaliger en Carolus Clusius (beiden † 1609). Bijzondere
grafzerken zijn onder andere die voor Claes Alewijnsz en Anna van der Hooghe
(1563), gemaakt door Pieter Dircxz, en die voor Johanna van der Does († 1558), de
laatste abdis van het
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klooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. Vermeldenswaardig zijn verder het
door Anthony Wapperon vervaardigde monument (1762) voor de medicus Herman
Boerhaave († 1738), de tombe met obelisk voor Gerardus Meerman († 1771), het
door Antonie Ziesenis vervaardigde borstbeeld van Petrus Camper († 1789), de zuil
met buste van J. Luzac († 1807), de tombe voor J. Meerman (1820; P.J. Gabriël) en
het borstbeeld voor J.H. van der Palm (1843; L. Royer). Tegen de zuidzijde van het
koor staat de kerkmeesterskamer, gebouwd circa 1670 naar ontwerp van Willem van
der Helm en voorzien van een goudleerbehang, een beschilderd tongewelf en een
schoorsteenmantel uit 1675 en een gedeeltelijke betimmering uit circa 1730. Tegen
het koor staan verder de in 1645-'48 naar plannen van Arent van 's-Gravesande
opgetrokken kerkmeestershuizen

Leiden, (Herv.) Pieterskerk, plattegrond

(Pieterskerkhof 9-21). Daarvan hebben de nummers 9-15 kruisvensters en
gebeeldhouwde zandstenen deuromlijstingen en de nummers 11 en 19 een fronton
met cartouche en zandstenen festoenen. De diaconiewoningen (Pieterskerkhof 1-7)
zijn begin 19de eeuw gebouwd.
De (Herv.) Hooglandse kerk (Hooglandsekerkgracht 50) [3], oorspronkelijk
gewijd aan St. Pancras, is een onvoltooide kruiskerk voorzien van een vijfzijdig
gesloten koor met kooromgang en een toren van vier geledingen met tentdak. Nadat
een in 1314 gewijde houten kerk in 1366 tot kapittelkerk was verheven, begon de
bouw van een stenen kerk. Daarvan resteert de onderbouw van de toren uit het derde
kwart van de 14de eeuws met aansluitende muurdelen uit 1392. Waarschijnlijk in
1622 werd de met hout beklede klokkenverdieping toegevoegd, waarin een door
Cyprianus Crans gegoten klok (1743) hangt. Het classicistische westportaal uit 1665
is ontworpen door Willem van der Helm. De bouw van de huidige laat-gotische kerk
begon rond 1480 met het koor en de kooromgang (gereed 1478). Het imposante
driebeukige transept met rijk versierde eindgevels kwam circa 1490 tot stand. De
begin 16de eeuw geplaatste slanke dakruiter bevat een door Henricus Meurs gegoten
klok (1615). Begin 16de eeuw ving de bouw aan van het driebeukige schip, maar dit
werk werd rond 1544 gestaakt ter hoogte van de aanzetten van de lichtbeukvensters.
De kerk is gerestaureerd in 1884 en in 1954-'79. Het interieur wordt in de zijbeuken

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

en kooromgang gedekt door stenen gewelven; de beoogde stenen overwelving met
luchtbogen van het middenschip heeft men niet verwezenlijkt. Hoogkoor en transept
zijn in 1842 van houten stergewelven voorzien. Tot de 17de-eeuwse inventaris
behoren de preekstoel (1604) op laat-gotische zandstenen voet, het
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doophek (1632), de banken en de tochtportalen. Het in 1980 gerestaureerde hoofdorgel
werd in 1565 gebouwd door Pieter Jansz de Swart en in 1637 gewijzigd door Galtus
en Germer Hagerbeer, waarbij ook de orgelluiken zijn overgeschilderd. Het
orgelbalkon heeft men in 1717 gerepareerd en voorzien van snijwerk. Bijzondere
epitafen in de kerk zijn die voor Zacharias Colbius († 1633) en die voor burgemeester
Pieter Adriaansz van der Werff († 1604), vervaardigd door

Leiden, (Herv.) Hooglandse kerk (1991)
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Rombout Verhulst (1661). In het koor ligt de gebeeldhouwde grafzerk voor Justinus
van Nassau († 1631) en zijn vrouw Anna de Merode († 1634).
Tegen de kerk staan de in 1651 naar plannen van Arent van 's-Gravesande
gebouwde tweelaags diaconiewoningen (Hooglandsekerkgracht 54-62 en
Moriaansteeg 1-11) met kroonlijst en kruisvensters. De in 1665 naar plannen van
Willem van der Helm aangebouwde eenlaags accijnshuizen (Nieuwstraat 22-26)
waren bestemd voor de pachters van de impost op wijn en brandewijn. Nieuwstraat
24 is voorzien van een fronton met stadswapen. De met omlijste ingangspartij
uitgevoerde kosterij (Middelweg 2) dateert uit circa 1750.
Het koorfragment van de O.L.-Vrouwekerk (tegenover Vrouwenkerkhof 11)
[4] is een laatgotisch restant van een in 1406 voltooide bouwfase van de
O.L.-Vrouwekerk aan de Haarlemmerstraat, die rond 1635 als hoofdkerk van de
Waalse gemeente ging dienen. De kerk werd in 1818 gedeeltelijk gesloopt en de
toren volgde in 1840.
De R.K. Lodewijkskerk (Steenschuur 19) [5] is een rijzige zaalkerk voorzien
van een slanke geveltoren met opengewerkte bekroning. Op deze plaats werd in 1477
de kapel van het St.-Jacobsgasthuis gebouwd. Uit die tijd, of van de herbouw in 1538
(sluitsteen), dateert de voorgevel met laat-gotische details. In

Leiden, (Doopsgez.) Lokhorstkerk

1567 kwam het gebouw aan de stad, waarna het diende als korenopslagplaats en
vanaf 1632 als Saaihal. De houten torenbekroning - in 1588 ontworpen door Pieter
Anthonisz voor de nabijgelegen Raamtoren - werd in 1593 geplaatst. In 1807 raakte
het gebouw zwaar beschadigd door de buskruitramp. Op aandringen van koning
Lodewijk Napoleon volgde een restauratie naar plannen van J. Giudici en de inrichting
als roomskatholieke kerk. Het wit gepleisterde neoclassicistische interieur is voorzien
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van ionische muurzuilen en bevat een altaaropbouw met corinthische zuilen. In 1957
is de kerk gerestaureerd en uitgebreid met een zijbeuk en een traditionalistisch
vormgegeven doopkapel naar ontwerp van H. van Oerle en J. Schrama.
De (Herv.) Marekerk (Lange Mare 48) [6] is een achtzijdige classisistische
centraalbouw met lage omgang en dakruiter, gebouwd in 1639-'49 naar een ontwerp
van Arent van 's-Gravesande (gewijzigd door Jacob van Campen). De afwerking van
de zandstenen ingangspartij met ionische pilasters en fronton geschiedde in 1657
naar plannen van Huyberts Cornelisz van Duyvenvlucht, nadat een door Van Campen
ontworpen zuilenportiek kwam te vervallen. De kerk heeft een dubbelschalige houten
koepel op acht ionische zuilen. De op deze zuilen rustende gemetselde bogen gaan
schuil achter een houten kroonlijst. Over de vlakke zoldering van de omgang zijn
(uit het zicht) eveneens gemetselde bogen aangebracht ter ondersteuning van de
schoormuren van de koepellantaarn. Deze lantaarn is inwendig voorzien van
corinthische pilasters. De in 1929 en 1940-'50 gerestaureerde kerk bevat een preekstoel
(1649), een doophek en drie tochtportalen (alle 17de eeuw). Het orgel werd in 1560
gebouwd door Pieter Jansz de Swart als koororgel voor de Pieterskerk, vergroot in
1629 en vervolgens in 1733 overgebracht naar de Marekerk en uitgebreid door Rudolf
Garrels (verder hersteld en gewijzigd in 1781 en 1966).
De (Doopsgez.) Lokhorstkerk (Pieterskerkstraat 1) [7] is een tweebeukige kerkzaal
met dwarse voorbouw, gebouwd in 1638 als schuilkerk ter plaatse van het huis
Lokhorst en vergroot in 1648. Onder de kerk ligt nog een vermoedelijk 14de-eeuwse
kelderruimte. Uit 1823 dateert de neoclassicistische voorbouw met fronton. De in
1859-'60 naar plannen van J.W. Schaap ingrijpend verbouwde kerkzaal wordt gedekt
door twee gepleisterde tongewelven. Daaronder zitten in het midden een reeks
opengewerkte tudorbogen (met vierpasmotief) op gietijzeren kolommen (ijzergieterij
A. Sterkman & Zn.). Tot de inventaris behoren het door J.W. Schaap ontworpen
neogotisch kerkmeubilair met preekstoel en verder het door Johannes Mitterreither
gebouwde orgel (1774), met een kast in late Lodewijk
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XV-stijl van Johannes Schadé (1807).
De Waalse kerk (Breestraat 62) [8] is van oorsprong de 13de-eeuwse kapel van
het St.-Catharinagasthuis. Aan de oostzijde werd in 1634-'35 een zijbeuk toegevoegd
toen de Waalse gemeente de - inmiddels Gasthuiskerk geheten - kapel in gebruik
nam als bijkerk naast de hoofdkerk aan de Haarlemmerstraat. De in 1737-'39
aangebrachte geveltoren bevat een door Cornelis Ammeroy gegoten klok (1605). In
1818 werd het gebouw de hoofdkerk van Waalse gemeente. Naar ontwerp van G.
van Driel verrees in 1890 een nieuwe voorgevel in neorenaissancestijl. Ook werd
toen de zijbeuk afgescheiden, vernieuwd en als kosterij in gebruik genomen. Het
door Gerard Steevens gebouwde orgel (1746) werd voltooid door Pieter van
Assendelft (1748; gerestaureerd 1985-'86).
De Evang. Luth. kerk (Hooglandsekerkgracht 26) [9] is een recht gesloten
driebeukige kerk, gebouwd in 1618 als schuilkerk en vergroot in 1661. Bij de
modernisering in 1888 naar plannen van W.C. Mulder bleven de 17de-eeuwse
buitenmuren gespaard en kreeg het gebouw het huidige aanzicht in
neorenaissance-stijl. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf
(middenschip) en halve tongewelven (zijbeuken). Houten zuilen op sokkels scheiden
de beuken. Boven de ingang hangt een

Leiden, Synagoge, interieur (1984)

balkon met een in 1640 door Joris van Schooten geschilderde reeks panelen. Uit
dezelfde tijd dateert het gedeelte van een doophek met twee 17de-eeuwse koperen
lezenaars, waarvan één de vorm van een zwaan heeft. Het orgel werd in 1788 gebouwd
door Andries Wolfferts, met gebruik van ouder materiaal. De in 1861 naar ontwerp
van J.W. Schaap gebouwde pastorie (Hooglandsekerkgracht 28) is een wit gepleisterd
pand met elementen van Willem II-gotiek.
De Bethlehemkerk (Lammermarkt 57) [10] werd in 1644 naar ontwerp van Arent
van 's-Gravesande gebouwd als een Hoogduitse calvinistische kerk. Na 1736 diende
het gebouw als school en vanaf 1827 als armenkerk. In 1893 kreeg het de naam
Bethlehemskerk, waarna in 1899 de bouw van de huidige voorgevel met neogotische
elementen naar ontwerp van W. Fontein volgde. Na de sluiting in 1919 heeft het
gebouw in 1986 opnieuw een religieuze functie gekregen als Wereldzendingskerk.
De synagoge (Levendaal 16) [11] kwam in 1762 tot stand ter plaatse van een
huissynagoge uit 1731. Bij het herstel na de buskruitramp van 1807 kreeg het gebouw
een neoclassicistische inrichting, waartoe de gebogen vrouwengalerij en de Ark
behoren. De huidige rondboogvensters en de ingang met neoclassicistische omlijsting
werden in 1857-'58 aangebracht naar plannen van J. van
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Leiden, R.K. O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen- of Hartebrugkerk

Lith. Boven de ingang bevindt zich een steen met Hebreeuwse tekst (Haggai 2:9) en
de jaaraanduiding 1762-'63. In het met een stucgewelf gedekte interieur zijn de biema
(met kandelaars uit 1764), de banken en de kroonluchters afkomstig uit de synagoge
aan de Wagenstraat in Den Haag aanwezig.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen of Hartebrugkerk
(Haarlemmerstraat 110) [12] is een forse zaalkerk met ionisch zuilenportiek op
rusticasokkel en een toren met lantaarn. Deze neoclassicistische kerk kwam in
1835-'36 tot stand naar ontwerp van Th. Molkenboer. De houten torenlantaarn heeft
men in 1892 vernieuwd naar plannen van L. van der Laan. J.H. Tonnaer ontwierp
de in 1896-'97 tot stand gekomen koorpartij met sacristie en halfronde apsis. Het
opschrift op de kroonlijst en het Alziend Oog in het fronton van het zuilenportiek
zijn in 1904 aangebracht. Kerk en toren zijn in 1979-'80 gerestaureerd.
Het interieur heeft een houten cassettetongewelf boven een kroonlijst op net vrij
van de muur staande corinthische zuilen. De neogotische polychromering van A.
Trautwein (1903) is in 1955 overgewit en recentelijk weer vrijgelegd. Tot de inventaris
behoren een preekstoel en zijaltaren (alle 1835), een hoofdaltaar (1897) en een door
M. Maarschalkerweerd gebouwd orgel (1877; gerestaureerd 1980). Ook ontworpen
door Molkenboer is de voorm. pastorie
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(Haarlemmerstraat 106) uit 1838 (verbreed rond 1900).
De Geref. kerk (Herengracht 68-70) [13], sinds 1957 Geref. Vrijgemaakt, verrees
in 1878 naar plannen van W.F. van der Heijden. Deze neoclassicistische kerk is
voorzien van een brede lijstgevel met twee door frontons afgesloten risalieten en een
corinthische ingangspoort, die niet correspondeert met het driebeukig interieur. Bij
de interieurvernieuwing in 1983-'84 zijn de kerkenraadsbanken en het orgelfront uit
1878 behouden.
De voorm. (Geref.) Oude Vestkerk (Oude Vest 133) werd in 1888 gebouwd naar
ontwerp van J. van der Heijden. Na de sloop van een huis aan de straat verrees daar
in 1900 een voorportaal.
Overige kerken. Rond het stadscentrum en in de buitenwijken bouwde men in
de 20ste eeuw diverse nieuwe kerken. In 1925 verrees naar ontwerp van J. van der
Laan de R.K. kerk St.-Leonardus à Portu Mauritio (Haagweg 13a) als een
traditionalistische zaalkerk met aangebouwde zadeldaktoren. De naastgelegen villa
in chaletstijl (Haagweg 13), in 1896-'97 gebouwd voor fabrikant D. van Oordt, werd
in 1926 als pastorie in gebruik genomen. In zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerd
is de R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart en St. Joseph (Herensingel 3) uit 1924-'25.
Deze driebeukige kerk heeft een getrapt, recht gesloten koor, een uitgebouwd portaal
en een terzijde geplaatste ranke klokkentoren met hoge vierkante spits. Kerk en
naastgelegen

Leiden, Kerk van het Apost. Genootschap

pastorie zijn ontworpen door L. en J. van der Laan. Het met betonnen cassettegewelf
gedekte interieur bevat een triomfboogschildering van A.P. Asperslagh (1931) en
kruiswegstaties van W. Geraets (1943). De Oud Kath. H.H. Fredericus en
Odulphuskerk (Zoeterwoudsesingel 50) is een wit gepleisterde zaalkerk in late
chaletstijl, met dakruiter en uitgebouwd portaal. Deze in 1925-'26 naar ontwerp van
B. Buurman opgetrokken kerk bevat muurschilderingen van J.J.C. Lebeau in Keimse
waterglasschildertechniek (1928-'31). De naastgelegen villa ‘De Hoekstee’
(Zoeterwoudsesingel 50), in 1904 ontworpen in chaletstijl door W.C. Mulder voor
eigen gebruik, heeft men in 1926 als pastorie ingericht. De voorm. (Herv.) Kooikapel
(Ambonstraat 11), thans Baptistenkerk, is een zaalkerk uit 1934 in sobere
traditionalistische vormen, voorzien van een terzijde geplaatste toren met hoge
koperen spits. Een robuuste ongelede toren heeft de driebeukige R.K. St.-Petruskerk
(Lammenschansweg 40a), die in 1935-'36 tot stand kwam naar een traditionalistisch
ontwerp van A.J. Kropholler en met een groot formaat baksteen. De kapel van de H.
Liduina (zuidzijde) dateert van 1958 en de sacristie heeft men in 1968 verbouwd tot
dagkapel. Het brede middenschip wordt gedekt door een ziende houten kap. Het
altaar, de communie- en de kerkbanken zijn ontworpen door Kropholler en van zijn
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hand zijn ook de gelijktijdig gebouwde pastorie annex parochiegebouw (Lorentzkade
16a) en twee lantaarns met zitbanken op het ruime voorplein.
Leiden heeft ook enkele interessante naoorlogse kerken, zoals de kleine R.K. kerk
Maria Middelares van Alle Genade (Rijndijk 281) die in 1948-'49 tegelijk met het
naastgelegen klooster van de paters montfortanen werd gebouwd naar een
traditionalistisch ontwerp van H. van Oerle en J. Schrama. Verder zijn het noemen
waard de door M. Kuiper ontworpen (Herv.) Maranathakerk (Lage Morsweg 26;
1955) en de naar plannen van A. Dekker en P. van der Sterre opgetrokken kerk van
het Apost. Genootschap (Sumatrastraat 197; 1960). De laatste heeft een betonnen
rastergevel waarvan de velden afwisselend zijn ingevuld met glas-in-lood ramen en
baksteen. Andere voorbeelden zijn de (Geref.) Bevrijdingskerk (Montgomerystraat
ong.; 1961) van Chr. Nielsen, J.H.Chr. Spruit en W. van der Kuilen en de (Herv.)
Vredeskerk (Van Vollenhovenkade 21; 1963-'65), ontworpen door G. Hamerpagt en
J. de Gruyter met een lage omgang en een H-vormige open klokkentoren. Ten slotte
kan worden genoemd de vierkante R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Boshuizerlaan
13; 1965-'66) van L.A. van den Bosch, J.P.L. Hendriks en H.A.D. Campman.
Het Elisabethgasthuishof (Caeciliastraat 16) [14] is een om een grote binnenplaats
gegroepeerd gebouw, gesticht in 1428 door Jan Dirc Coenenzoon en zijn vrouw
Katrijn Willem Tedendochter als ziekenhuis voor vrouwen met daarbij een
passantenhuis. In de 16de en 17de eeuw heeft men het gasthuis uitgebreid door
samenvoeging met het aangrenzende Ursulaklooster en door de bouw van een
leprozenhuis. Tevens werden twaalf kleine proveniershuizen aangebouwd. Aan de
noordzijde bevindt zich de regentenkamer met een toegangspoort voorzien van
regentenwapens uit de 17de eeuw. Het fronton toont het wapen van de patrones,
Elisabeth van Hongarije, landgravin van Thüringen. Aan de zuidzijde staat de
gereconstrueerde ziekenzaal met aangrenzende kapel; beide dateren in opzet uit de
tweede helft 15de eeuw. Het classicistische zandstenen poortje (circa 1650) tegen
de kapel is van elders uit het complex afkomstig. In 1773 werd het gasthuis
opgeheven. Het in 1969-'71 onder

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

310

Leiden, Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis, poort (1992)

leiding van H.A. van Oerle ingrijpend gerestaureerde complex dient tegenwoordig
als verpleeg- en verzorgingstehuis.
Het voorm. Caeciliagasthuis (Caeciliastraat 63-67) [15] is een carrévormig gebouw
met rechthoekige binnenplaats. Het is ontstaan uit het 15de-eeuwse
St.-Caeciliaklooster. De stad liet de zuidvleugel in 1596 verbouwen tot dol- en
pesthuis en in de loop van de 17de eeuw groeide het complex uit tot stadsziekenhuis.
Rond 1720 gaf de medicus en natuuronderzoeker Herman Boerhaave hier
praktijkonderwijs. De hoge zuidvleugel bevat restanten van de kloosterkapel en heeft
een laat-middel-eeuws houtskelet en zware kruisvensters. In de rij proveniershuisjes
aan de oostzijde bevindt zich een laat-gotische toegangspoort (Vrouwenkerksteeg)
met daarboven een maniëristisch cartouche (mogelijk uit 1596). Aan de
binnenplaatszijde van de noordvleugel staat een poort uit 1662 met de wapens van
de regenten en de rentmeester. Sinds de restauratie rond 1980 biedt het onderdak aan
het Museum Boerhaave, gewijd aan de geschiedenis van de natuurwetenschappen
en de geneeskunde. De nieuwe hoofdingang bevindt zich in het voorm. turfmagazijn
uit 1669, een door Willem van der Helm ontworpen gebouw met rondboogvensters
en, boven de ingang, het gekroonde stadswapen.
Het voorm. pesthuis (Pesthuislaan 7) kwam na de grote pestepidemie van 1655
tot stand in 1658-'62 naar plannen van Huybert Cornelisz van Duyvenvlucht en
verving een houten pesthuis uit circa 1635. Dit omgrachte, sober classicistische
gebouw is voorzien van kruisvensters en heeft een galerij met hardstenen kolommen
om de grote vierkante binnenplaats. Boven de zandstenen dorische ingangspoort
toont een reliëf van Rombout Verhulst (1660) de pest in de gedaante van een furie
met een wolf. Het gebouw, dat uiteindelijk nooit als pesthuis gebruikt is, heeft
verschillende functies gehad, zoals militaire gevangenis, werkinrichting voor vrouwen
en legermuseum. De voor de binnenvader en - moeder van het pesthuis bestemde
vrijstaande dienstwoning (Pesthuislaan 3-3a) dateert van circa 1635 maar heeft in de
19de eeuw het huidige aanzicht gekregen. Het voorm. cellengebouw (Pesthuislaan
4) werd in 1848 naar plannen van I. Warnsinck gebouwd nadat het pesthuis in 1824
de functie van militaire gevangenis had gekregen. Het bijbehorende alkovengebouw
is in 1995 afgebroken toen het pesthuiscomplex deel ging uitmaken van het in
1994-'97 naar ontwerp van F. Verheyen gerealiseerde Museum Naturalis (Darwinweg
2). Dit museum bestaat uit een museumtuin, het voormalige Pesthuis met de entree
en een opvallend nieuwbouwgedeelte, waarmee het is verbonden via een met
zeefdrukken van uitvergrote zebrahuid beklede loopbrug.
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Het voorm. Hôpital Wallon (Papengracht 13) [16] is een rijzig drielaags pand in
neorenaissance-stijl, gebouwd in 1892 naar ontwerp van W.C. Mulder. Het was
bedoeld als uitbreiding van het ziekenhuis dat sinds 1886 was gevestigd in Rapenburg
12-14, een rond 1780 gebouwd pand met pilastergevel en pronkrisaliet. Het
laat-19de-eeuwse ziekenhuisgebouw heeft na 1925 nog dienst gedaan als zusterhuis
van het Academisch Ziekenhuis en van 1929 tot 1941 als nood-stadhuis. Vóór 1886
was het hospitaal gevestigd in het 17de-eeuwse L-vormige pand Pieterskerkhof 40
(met trapgevel). Dat gebouw werd in 1895 vergroot naar plannen van G. van Driel
en in gebruik genomen als ‘Bibliothèque Wallone’.
Het voorm. R.K. St.-Elisabethziekenhuis (Hooigracht 15) [17] werd in 1892
gesticht door de zusters franciscanessen in een voormalige kostschool aan de
Hooigracht. In 1909 heeft men een voorbouw en een lange zijvleugel toegevoegd
naar - op de neogotiek geïnspireerde - plannen van L. van der Laan. Latere
verbouwingen en uitbreidingen in traditionalistische stijl vonden plaats in 1927-'32
en 1952-'54 in samenwerking met zijn zoon J.A. van der Laan. Aan de
Middelstegracht staat een in 1930 gewijde kapel. Sinds 1972 wonen er studenten in
het hoofdgebouw.
Het gebouw van de R.K. wijkverpleging (1ste Binnenvestgracht 30) is een smal
pand uit 1907, met een trapgevel in late neorenaissance-stijl.
Het voorm. Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis (Hooglandsekerkgracht
15-19) [18] is een rond een binnenplaats gegroepeerd gebouwencomplex. Het kwam
tot stand door verbouwing en uitbreiding van het voormalige O.L.-Vrouwegasthuis,
waarin sinds 1583 het H. Geestweeshuis was gevestigd en dat in 1773 als instelling
werd samengevoegd met het Armekinderhuis. In 1604-'07 verrezen aan de
binnenplaats een jongensvleugel (noordzijde) en een meisjesvleugel (zuidzijde),
beide met trapgevels. Aan de Hooglandsekerkgracht maakte men tegelijkertijd een
nieuwe toegang in een met zandstenen banden uitgevoerde poortmuur. Boven de
deur zit een reliëf met een voorstelling van kinderen. Het geheel wordt bekroond
door een fries met spreuken in cartouches en aan weerszijden van het fronton staan
beelden van een weesjongen en -meisje. De meisjesvleugel werd al in 1617 verhoogd.
In 1656 vond verlenging in de richting van de straat plaats, toen men de zogenaamde
kerkvleugel bouwde. Naast de jongensvleugel (verhoogd in 1668) verrees in 1627
naar plannen van Hendrick Cornelisz van Bilderbeeck een vleugel met eigen
toegangspoortje (nr. 19). In 1774 werd de middeleeuwse vleugel langs het huidige
Van der Sterrepad vervangen door een nieuwe vleugel naar ontwerp van Jan van
Warendorp. Aan de binnenplaatszijde heeft deze vleugel een natuurstenen pronkrisaliet
in Lodewijk XVI-stijl met de wapens van de gezamenlijke regentencolleges. Aan de
Oude
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Rijnzijde staat een dorisch zandstenen poortje met burgemeesterswapens (1774).
Aan die zijde bevinden zich ook de regenten- en regentessenkamers, gedecoreerd in
Lodewijk XVI-stijl met stucwerk van Jacobus Bianchi en Joseph Verda (1779). In
het gedeelte aan de Oude Rijn was van 1883 tot 1985 de boekhandel en drukkerij
E.J. Brill gevestigd.
Overige wees- en oudeliedenhuizen. In 1766 verrees naar ontwerp van Gerard
van der Laan het voorm. Waalse wees- en oudeliedenhuis (Oude Vest 35) [19], als
een statig classicistisch herenhuis met fronton en hardstenen dorische pilasters. Boven
de ingang staat het opschrift ‘Maison des Vieillards et Orphelins Diaconie Wallone’.
Het voorm. R.K. wees- en oudeliedenhuis (Raamsteeg 29) [20], oorspronkelijk
gebouwd in 1761 als jongensweeshuis en nadien uitgebreid met een onderkomen
voor oudelieden, ging met uitzondering van het nog bestaand gedeelte uit 1761 op
het achterterrein verloren bij de buskruitramp van 1807. Op last van koning Lodewijk
Napoleon verrees in 1808 het huidige gebouw in sobere neoclassicistische vormen
naar ontwerp van J. Giudici. Aan de zijde van de St.-Jacobsgracht volgde in 1868
een uitbreiding naar plannen van Th. Molkenboer. In 1923 heeft men de verdieping
van de vleugel aan de noordzijde van de binnenplaats vervangen door een kapel,
ontworpen door J.A. en L. van der Laan. Het voorm. Evang. Luth. wees- en
oudeliedenhuis (Middelweg 38) [21] kwam in 1852 tot stand naar een sober
neoclassicistisch ontwerp van J.W. Schaap. Boven de ingang met hardstenen
omlijsting hangt een gevelplaat met de naam en stichtingsdatum. In 1827 is naar
plannen van stadsbouwmeester S. van der Paauw het voorm. Geref. Minnehuis
(Kaarsenmakersstraat 7-121) [22] gebouwd. Dit in 1991-'92 tot wooneenheden
verbouwde sobere langgerekte gebouw met korte achtervleugels bevat boven de
omlijste ingangspartij nog het stadswapen. In 1885-'87 opgetrokken naar plannen
van W.C. Mulder is het voorm. Geref. Minne- of Arme Oude Mannen en Vrouwenhuis
(Herengracht 33-35) [23], een L-vormig gebouw in neorenaissance-stijl voorzien
van twee zandstenen friezen met beeldhouwwerk van E. van den Bossche.
Oorspronkelijk was dit in 1784 opgerichte Oudeliedenhuis gehuisvest in een in 1816
verbouwd fabrieksgebouw van de firma Krantz. Het voorm. Koninklijk Militair
Invalidenhuis (Hoge Rijndijk 23) werd in 1913 gebouwd naar ontwerp van C.B.
Posthumus Meyjes als rusthuis voor invalide en oud-militairen ter vervanging van
de oude huisvesting (sinds 1817) aan de Middelweg. De gedenksteen in de voorgevel
is afkomstig van dat afgebroken tehuis. Het nieuwe gebouw kwam tot stand in de
op het classicisme geïnspireerde variant van de Nieuw Historiserende stijl, waarbij
voor de detaillering de dorische orde werd toegepast. Nadat het tot 1935 als tehuis
diende, heeft men het L-vormige gebouw in 1998 verbouwd tot appartementen. Het
smeedijzeren toegangshek met zandstenen hekpijlers (1740) is afkomstig van de
voorm. buitenplaats Rhijnstroom. Opgetrokken in gele baksteen naar een ontwerp
met expressionistische en functionalistische elementen van B. Buurman is het voorm.
Centraal Isr. wees- en doorgangshuis (Roodenburgerstraat 1). Dit tehuis uit 1929
van de landelijke vereniging ‘Machseh Lajesoumin’ (Toevlucht voor het
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Leiden, Morschpoort

Kind) diende tot 1943 als weeshuis voor joodse kinderen.
Verdedigingswerken. Van de middeleeuwse stadsmuur met maar liefst 33 torens
bestaat alleen nog de muurtoren Oostenrijk (tegenover Jan van Houtkade 50) [24]
uit circa 1480 en van de tien 17de-eeuwse stadspoorten werden er tussen 1862 en
1876 acht gesloopt. Behouden bleven de Zijlpoort en de Morschpoort, beide gebouwd
naar plannen van Willem van der Helm. De Zijlpoort (Haven ong.) [25] is een
classicistische bakstenen poort uit 1667 met dorische poortomlijstingen en een
achtzijdige klokkentoren. Opmerkelijk is de scheluwe plattegrond, waarbij de
scheefstand ook in de detaillering is doorgevoerd. Aan weerszijden van de
poortdoorgang bevinden zich wachtlokalen en op de verdieping is een grote zaal.
Het beeldhouwwerk, met onder meer schutterij-attributen, is van Rombout Verhulst.
In de toren hangt een door Pieter Hemony gegoten klok (1668). De classicistische
Morschpoort (Morsstraat ong.) [26] uit 1669 heeft een houten ophaalbrug, de
Morspoortbrug. De poort, met een achtzijdige koepelbekroning, is versierd met
zandstenen banden. Aan weerszijden van de poortdoorgang bevinden zich
wachtlokalen.
Het Gravensteen (Pieterskerkhof 6) [27] was oorspronkelijk een grafelijke en
vanaf 1463 een stadsgevangenis. Het
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Leiden, Gravensteen, plattegrond

oudste gedeelte van het gebouwencomplex is een deels in tufsteen uitgevoerde
vierkante toren (tweede helft 12de eeuw) met een koepelgewelf boven de begane
grond en een hoog schilddak. De verhoging van de toren in baksteen en de zeszijdige
traptoren stammen uit 1463. In 1555-'56 werd de vleugel aan de westzijde toegevoegd.
Latere verbouwingen waren onder meer het aanbrengen van een venster in de toren
(1604) en het vernieuwen van de galerij aan de noordzijde in 1605 (jaartal op fries).
Deze galerij werd in 1654-'55 verlengd. Toen kwamen naar plannen van Arent van
's-Gravesande ook het Tuchthuis en de monumentale vleugel met fronton en ionische
pilasters aan de zijde van het Pieterskerkhof tot stand, onder leiding van Cornelis
Huybertsz van Duyvenvlucht en Pieter Jansz van Noort. In 1672 volgde naar plannen
van Willem van der Helm de bouw van de nieuwe Vierschaar en Schepenkamer, een
tweelaags gebouw met zandstenen gevelbekleding voorzien van basement, composiete
pilasterstelling en een fronton. Het beeldhouwwerk is van Pieter Xavéry. In de cellen
zijn wandschilderingen uit 1566 ontdekt (Christus aan het kruis en de Bespotting).
De huidige toegang tot het complex wordt gevormd door een in 1955 naast de
Vierschaar geplaatste toegangspoort uit 1613, afkomstig van de rectorswoning van
de Latijnse school. Het complex is gerestaureerd in 1941-'48.
Het stadhuis (Breestraat 92-104) [28] is een fors gebouw waarvan de imposante
langgerekte gevel aan de Breestraat in 1596 werd opgetrokken vóór het middeleeuwse
stadhuis. Het oorspronkelijke gevelontwerp (1594) van Claes Cornelisz van Es werd
ingrijpend gewijzigd door Lieven de Key. Voor de bouw werd Obernkirchner
zandsteen uit Bremen geleverd door Lüder von Bentheim, wiens assistenten Albert
en Hans Rotvelt in 1596-'97 met de uitvoering belast werden. De maniëristische
gevel heeft drie rijk uitgevoerde geveltoppen en in het midden een hoge dubbele
bordestrap naar de hoofdingang. Bij de ingang staan twee vrouwenfiguren symbool
voor Vrede en Gerechtigheid. Links van de ingang bevindt zich een klein bordes met
ijzeren hek, dat diende als roepstoel voor openbare aankondigingen. Daar zijn ook
de stadsmaten (Rijnlandse voet en roede) aangebracht. De laat-14de-eeuwse
stadhuistoren kreeg in 1599 een nieuwe bekroning. Van de in 1604 naar plannen van
Hendrick Cornelisz van Bilderbeeck uitgevoerde uitbreiding aan de oostzijde is de
geveltop waarschijnlijk verloren gegaan bij de buskruitramp in 1807. Op 12 februari
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1929 verwoestte een spectaculaire brand het oude stadhuis, op de voorgevel na. Na
een eerste plan van W.M. Dudok koos het stadsbestuur in 1932 uit zes plannen dat
van C.J. Blaauw, die in 1934 de opdracht tot uitvoering kreeg. De aangebouwde
gevels aan de Breestraat uit 1662 en 1735 verving men door een gevel in de trant
van de aanbouw uit 1604. De ingang werd verplaatst naar de Vismarkt, waar het
Stadhuisplein ontstond. Van het in traditionalistische vormen gebouwde nieuwe
stadhuis met klokkentoren kwam de secretarie in 1940 als eerste in gebruik, gevolgd
door de raadzaal (1945) en de burgerzaal (1948). De burgerzaalgevel aan de
Stadhuispleinzijde heeft langs het dak een balustrade op gebeeldhouwde consoles
van C.C.J.M. Franzen-Heslenfeld. Op de toren sluit de raadzaalgevel aan, die is
versierd met een daklijst op consoles met afbeeldingen van belangrijke figuren uit
de Leidse geschiedenis. Op de torenromp stelt een beeldengroep van M. Andriessen
de uitreiking van de stadsrechten door graaf Floris V (1266) voor. De opengewerkte
uivormige bekroning - geïnspireerd op die van 1599 - is van de hand van de
edelsmeden J. en E. Brom. In de toren hangt een door Pieter Hemony gegoten klok
(1677). De nieuwe ingang wordt geflankeerd door zware muurdammen met daarop
een mannenfiguur (Gezag) en een vrouwenfiguur (Vrijheid), gebeeldhouwd door H.
Krop.
Het Gemeenlandshuis van Rijnland (Breestraat 59) [29] is een in 1578 voor dit
doel aangekocht huizencomplex, dat in 1596 een maniëristische voorgevel met drie
geveltoppen kreeg. Het gevelontwerp van Lieven de Key werd in versoberde vorm
uitgevoerd door Jacob Quirijnsz van Banchem en Jan Dircksz. Vanwege de drie
samengevoegde

Leiden, Stadhuis
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Leiden, Gemeenlandshuis van Rijnland

middeleeuwse huizen achter de gevel is deze niet geheel symmetrisch. De middelste
grote trapgevel en de twee kleinere topgevels hebben een rijke natuurstenen
detaillering met rolwerk, kapitelen en afdekplaten. Ook het ionische ingangspoortje
is in zandsteen uitgevoerd. Aan de achterzijde zijn trapgevels zichtbaar. Daar bevindt
zich ook een gepleisterd achterhuis (Langebrug 10) uit circa 1600. In 1882 heeft men
het metselwerk van de voorgevel ingrijpend vernieuwd en bij een restauratie in 1963
zijn de kruisvensters gereconstrueerd. Het Gemeenlandshuis herbergt een overwelfde
kluis uit 1578. Tussen 1657 en 1671 zijn naar plannen van Pieter Post verschillende
interieurwijzigingen uitgevoerd in de hal, de dijkgraafskamer en de grote zaal. Het
laatstgenoemde vertrek heeft een door Andries de Haen beschilderd houten tongewelf
op ionische pilasters en met goudleer bespannen wanden. Het houtsnijwerk in dit
vertrek is van Gerrit Goosman.
Van de penshal, afgebroken in 1855, resteren twee manïeristische zandstenen
toegangspoortjes uit 1607, te weten de toegangspoort met dorische omlijsting en een
cartouche met twee schilddragende leeuwen (bij Breestraat 101) en de Schapenpoort
met ionische omlijsting en als bekroning een schilddragende ram (bij Langebrug 22).
Beide zijn naar ontwerp van Claes Cornelisz van Es.
De voorm. stadstimmerwerf (Kort Galgewater 21-22) [30] omvatte de woning
en de werkplaats van de stadstimmerman.

Leiden, Stadstimmerwerf

Het woonhuis heeft een hoge maniëristische trapgevel uit 1612, rijk gedecoreerd met
geschilderde zandstenen elementen. Deze wellicht door Lieven de Key ontworpen
gevel is uitgevoerd door Jan Ottenz. van Seyst. Het grote drielaags stadskorenmagazijn
kwam in 1651 tot stand naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande. De aan de
westzijde gelegen werkplaats van de stadssteenhouwer werd afgebroken in 1824. De
zandstenen toegangspoort tot het binnenterrein toont op de sluitsteen het stadswapen
en het opschrift ‘Stadstimmerwerf’. In de 19de-eeuwse houten schilderswerkplaats
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(nr. 22) is een reconstructie van het atelier van Rembrandt van Rhijn ingericht. Het
complex is rond 1990 verbouwd tot appartementen.
De voorm. lakenhal (Oude Singel 32) [31], gebouwd in 1639-'40 naar ontwerp
van Arent van 's-Gravesande, bestaat uit een classicistisch hoofdgebouw met aan
weerszijden een lagere vleugel met open galerij. Het voorplein wordt afgesloten door
een muur met een toegangspoort voorzien van een afbeelding van een volmolen en
stapels laken. Het middenrisaliet van het hoofdgebouw heeft ionische kolossale
pilasters en wordt bekroond door een groot fronton met daarin het stadswapen en op
de hoeken ‘schaapsfiguren’. Bij de verdieping tonen vijf reliëfs de stadia van het
productieproces (spinnen, weven, ruwen, scheren en verven). Het steenhouwwerk
werd uitgevoerd door Bartholomeus Drijffhout en Pieter Adriaensz 't Hooft. Het
gebouw

Leiden, Waag en boterhal

diende tot 1823 als lakenhal en heeft daarna verschillende functies gehad totdat het
in 1868 als stedelijk museum werd ingericht. De grote zaal achter het 17de-eeuwse
hoofdgebouw verrees in 1889 naar ontwerp van D.E.C. Knuttel en in 1921 volgde
aan de oostzijde de zogenaamde Papevleugel naar plannen van W.A. Lensvelt. Het
voorplein is in 1983 overdekt en in 1994 is de voorgevel gerestaureerd.
De Doelenpoort (Groenhazengracht ong.) [32] hoorde bij de 17de-eeuwse
St.-Jorisdoelen (gesloopt 1821) en werd in 1645 gebouwd naar ontwerp van Arent
van 's-Gravesande. De geschilderde zandstenen poort met dorische halfzuilen is
versierd met wapens en oorlogsattributen. Tussen twee gebeeldhouwde kanonnen
zijn St. Joris en de draak verbeeld. Het werk is uitgevoerd door de steenhouwers
Pieter Adriaensz 't Hooft en Cornelis Gijsbertsz van Duynen.
De voorm. Bank van Lening (Gekroonde Liefdepoort 22-24) [33] is een sober
L-vormig vierlaags pand uit 1656, gebouwd door drie particuliere ‘tafelhouders’
(lommerds). Het gebouw had oorspronkelijk een U-vormige plattegrond, maar in
1928 heeft men de noordvleugel gesloopt. Na de restauratie in 1990 is het gebouw
opgedeeld in appartementen.
De voorm. waag en boterhal (Aalmarkt 21) [34] werden in 1657-'59 gebouwd
naar ontwerp van Pieter Post met beeldhouwwerk van Rombout Verhulst.
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Leiden, Stadsgehoorzaal

Het classicistische waaggebouw heeft een zandstenen gevelbekleding met beneden
rusticawerk en bij de verdieping een dorische pilasterstelling bekroond door een
fronton. Een groot reliëf toont de bedrijvigheid in de waag. Op de verdieping bevond
zich oorspronkelijk de vergaderkamer van het chirurgijnsgilde. De achterliggende
bakstenen boterhal bestaat uit een overwelfde galerij om een kort na de bouw
overdekte middenruimte. Aan de Mandemakersteeg bevindt zich een toegangspoort
met daarboven een reliëfvoorstelling van de activiteiten in de boterhal.
Het voorm. Herenlogement (Burgsteeg 11) [35], sinds 1981 in gebruik als
openbare bibliotheek, kwam in 1659 tot stand als stedelijk hotel. Bij het ontwerp van
dit U-vormige gebouw waren Arent van 's-Gravesande en later zijn opvolgers Cornelis
Huybertsz van Duyvenvlucht en Willem van der Helm betrokken. Aan de zuidzijde
van het plein vóór het logement staat de zogenaamde Fonteinzaal uit 1659, die rond
1870 een voorgevel met driezijdige erker kreeg. Deze zaal dient tegenwoordig als
congresruimte. Aan de noordzijde staat zich het voorm. koetshuis uit 1659, met aan
de voorzijde een oorspronkelijk als volière bedoelde gemetselde uitbouw.
Het voorm. brandspuithuis (Vrouwenkerkkoorstraat 13), mogelijk rond 1675
gebouwd naar ontwerp van Willem van der Helm, is een eenvoudig pand met twee
blinde vensternissen aan weerszijden van de (later verbrede) deur.
Kazernes. Het voorm. arsenaal van de Doelenkazerne (Arsenaalstraat 1) [36] is
een rechthoekig gebouw met oorspronkelijk twee binnenplaatsen. Het oostelijke deel
werd in 1808 verwezenlijkt en het westelijke deel kwam in 1819 tot stand onder
leiding van stadsarchitect S. van der Paauw. Na de opheffing van de kazerne heeft
men bij een verbouwing in 1979-'81, naar plannen van Tj. Dijkstra, de westelijke
binnenplaats overdekt en de oostelijke binnenplaats dichtgebouwd. De voorm.
Wittepoortkazerne (Noordeinde 2) [37] is een U-vormig gebouw met binnenplaats,
tot stand gekomen in 1826 door verbouwing van de stedelijke paardenstal en een
bedelaarshuis naar plannen van S. van der Paauw. De classicistische voorgevel heeft
een met fronton bekroonde middenpartij. Van de in 1981 afgebroken
Morspoortkazerne resteert het voorm. wachtgebouw (Morsstraat 62-62a) uit 1854.
Het Rijksmuseum van Oudheden (Rapenburg 28) [38] is gebouwd op
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de plaats van enkele oudere panden aan het Rapenburg en de Papengracht. Het
belangrijkste was het in 1640 naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande gebouwde
Hof van Zessen, dat aan het Rapenburg een tuingalerij met toegangspoort had. Nadat
hier in 1801 een deel van de universiteitsbibliotheek was ondergebracht, volgde in
1818-'19 een ingrijpende verbouwing. Daarbij werd de tuingalerij met een etage
verhoogd en verrees de huidige gevel met gemetselde dorische (begane grond) en
ionische (verdieping) pilasters. Rond de vroegere binnenplaats bouwde men naar
plannen van J. de Greef drie vleugels met empirevensters. In 1820-'25 volgden verdere
uitbreidingen en werden er enkele universitaire collecties ondergebracht. In 1920
kreeg het gebouw de bestemming van Museum van Oudheden. De binnenplaats heeft
in 1979 een overkapping (ontwerp A. Haak) gekregen om de aan Isis gewijde
Taffeh-tempel uit Nubië onder te brengen.
De schouwburg (Oude Vest 43) [39] kwam in 1865 tot stand naar ontwerp J.W.
Schaap als een langgerekt gepleisterd neoclassicistisch gebouw. Daarin bleef de
toneeltoren uit 1809 van de
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oude schouwburg gehandhaafd. Bij de restauratie in 1974-'76, onder leiding van O.
Greiner, is de neobarokke schouwburgzaal zoveel mogelijk in de oude toestand
teruggebracht.
De stadsgehoorzaal (Breestraat 60) [40] verrees in 1890-'91 op de plaats van een
in 1889 door brand verwoeste voorganger. Het in rijke neorenaissancestijl uitgevoerde
gebouw, ontworpen door D.E.C. Knuttel, heeft over de volle breedte een colonnade
en wordt bij het middenrisaliet geaccentueerd door een loggia en topgevel met fronton.
Het beeldhouwwerk is van E.A.F. Bourgonjon.
Het voorm. Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (Raamsteeg 2) [41],
ontworpen in 1893 door J.A. van Lokhorst in een combinatie van neorenaissanceen neogotische vormen, werd in twee fasen verwezenlijkt. Uit 1900-'03 dateert het
representatieve hoofdgebouw met een middenrisaliet voorzien van traptorentjes en
de hoofdingang. Hier waren onder meer laboratoria, een bibliotheek en een collegezaal
ondergebracht en in aanbouwen het zogenaamde spiritusmagazijn (links), voor de
organismen op sterk water, en het droge magazijn (achter), met kluizen voor de
opgezette dieren en skeletten. De in 1905-'11 onder leiding van J.A. Vrijman
uitgevoerde tweede fase omvat een uitbreiding in dezelfde stijl en de custoswoning
(Raamsteeg 2a). In 1996 is de collectie verhuisd naar het voorm. Pesthuis, onderdeel
van het Museum Naturalis.
Het gemeentearchief (Boisotkade 2a) [42] verrees in 1891-'93 naar een neogotisch
ontwerp van gemeente-architect D.E.C. Knuttel en werd bekostigd uit een legaat van
lakenfabrikant A.J. Krantz. De rechts van de ingang gelegen (oorspronkelijk) publieksen werkruimten werden uitgevoerd met grote vensters; de archiefbewaarplaats met
stellingkasten en ijzeren roostervloeren ter linkerzijde kreeg gekoppelde smalle
vensters. In 1995-'96 is aan de rechterzijde een moderne aanbouw tot stand gekomen
naar plannen van B & D architekten.
Het voorm. politiebureau (Zonneveldstraat 10) [43], gebouwd in 1927 naar een
expressionistisch ontwerp van

Leiden, Politiebureau (1997)

gemeente-architect J. Neisingh, bestaat uit een terugliggend drielaags bouwdeel en
twee haakse tweelaags vleugels. Deze bouwdelen zijn uitgevoerd met plat dak en
een met baksteen bekleed betonskelet.
Rijksuniversiteit Leiden. In 1575 kreeg Leiden op voorstel van Willem van
Oranje een universiteit. Aanvankelijk was deze gehuisvest in het Barbaraklooster en
in de kerk van het Faliede Begijnhof. In 1581 nam men de vroeg-16de-eeuwse
kloosterkerk (gewijd 1516) van de dominicanessen of Witte Nonnen in gebruik als
Academiegebouw (Rapenburg 73) [44]. Dit laat-gotische gebouw met hoofdbeuk en
lagere zijbeuk onderging in 1616 na een brand een ingrijpende verbouwing. Hierbij
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ontstonden het Groot Auditorium (begane grond) en het Klein Auditorium
(verdieping). Aan de westzijde verrees in 1670 een nieuwe traptoren naar plannen
van Willem van der Helm. Boven de galerij met stergewelven aan de oostzijde bevindt
zich de in 1733-'37 onder leiding van Hieronymus van der Mij ingerichte
senaatskamer, met een door Hermanus van Groen rijk gesneden schoorsteenboezem
en een marmeren schoorsteenmantel van Thomas Leabre. De zaal hangt vol met
geschilderde professorenportretten. Bij een belangrijke uitbreiding in 1828, naar
plannen van Jan Dobbe, werd de binnenplaats aanmerkelijk verkleind door de bouw
van een vleugel met toegangspoort naar de achterliggende Hortus. Een uitbreiding
aan de Nonnensteeg in neogotische vormen van J. van Lokhorst kwam in 1897-'99
tot stand en in 1936-'38 heeft men de panden Rapenburg 67-71 (circa 1750) bij het
Academiegebouw getrokken. Het smeedijzeren toegangshek van het Academieplein
dateert van circa 1750. Van de oude natuurstenen toegangspoort uit 1613 zijn delen
opgenomen in de voorgevel van het pand Rapenburg 71. In de zijgevel daarvan zit
een gedenksteen voor H. Coster (†1899), staatsprocureur in Zuid-Afrika.
De Hortus Botanicus (5de Binnenvestgracht 7) [45] werd gesticht in 1587. Het
eerste deel - de Clusiustuin - werd in 1594 aangelegd onder leiding van botanicus
Carolus Clusius. Bij deze tuin staat een gedeelte van het voorm. Collegium
Theologicum of Statencollege, dat

Leiden, Academiegebouw
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in 1594 was ondergebracht in het middeleeuwse Cellebroedersklooster en rond 1620
door Hendrick Jacobsz Staets werd verbouwd. De oorspronkelijke hoofdingang van
de Hortus bevond zich aan de Kaiserstraat ter hoogte van de voorm.
universiteitsmanege. In 1932 heeft men de tuin gereconstrueerd onder leiding van
L.G.M. Baas Becking. De rest van de oorspronkelijke Hortus kreeg bij een
herinrichting in 1937-'38 de hedendaagse vorm. De 19de-eeuwse bebouwing is
grotendeels vervangen door een moderner kassencomplex. Behouden is de door
Daniël Marot ontworpen oranjerie uit 1744, een langgerekt gebouw met middenrisaliet
en halfrond fronton. Het interieur is waarschijnlijk rond 1820 gewijzigd. In 1990 is
naar ontwerp van M. Nakamura en W. Kuitert een Japanse tuin aangelegd. In de
systeemtuin staan de planten op familie gerangschikt. In de Clusiustuin staat een
borstbeeld van Carolus Clusius opgesteld, in de Japanse tuin een borstbeeld van Ph.F.
von Siebold (1932; L.O. Wenckenbach) en in de systeemtuin dat van de Zweedse
plantkundige Carolus Linnaeus, die van 1735 tot 1738 de tuin regelmatig bezocht.
Architect H.F.G.N. Camp leverde ontwerpen voor verschillende nieuwe
universiteitsgebouwen. Zo ontwierp hij in 1856 het voorm. Physisch, Chemisch en
Anatomisch Laboratorium (Nieuwsteeg 18) [46], later ‘Kamerlingh Omnes
Laboratorium’ geheten. Dit op een door de buskruitramp van 1807 vrijgekomen
terrein opgerichte, langgerekte neoclassicistische gebouw is door latere uitbreidingen
ingrijpend gewijzigd.
Rond 2003 is een grootschalige renovatie en verbouwing van het complex
uitgevoerd. Camp ontwierp ook de Leidse Sterrenwacht (Sterrenwachtlaan 5-9) [47],
die in 1858-'61 op initiatief van hoogleraar F. Kaiser verrees op het Blauwe Bolwerk
en een 17de-eeuws observatorium op het dak van het Academiegebouw verving. Dit
op de sterrenwacht van Sint Petersburg geënte complex bestaat uit een wit gepleisterd
neoclassicistisch hoofdgebouw dat door lagere vleugels is verbonden met twee
zijpaviljoens. Deze waren bestemd als woonhuizen voor de hoogleraar-directeur
(links) en voor de observator (rechts). Op het dak van het hoofdgebouw stonden
aanvankelijk twee observatiekoepels. In 1924 heeft men twee koepels toegevoegd
en de zijpaviljoens met een verdieping verhoogd. De grootste koepel bevat een
tienduimskijker uit 1885 en de koepel aan de achterzijde een zesduimskijker uit 1838.
Het vrijstaande heliometergebouw uit 1877 is ontworpen door P.J.H. Cuypers. De
toren heeft een achtzijdige schacht met daarboven een later aangebrachte
observatiekoepel. In 1867 ontwierp Camp het (eerste) Academisch Ziekenhuis
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(Steenstraat 1a) [48], dat tegenwoordig dient als Museum voor Volkenkunde. Het
werd ingericht volgens het toen nieuwe corridor-principe, met lange gangen die
toegang geven tot de ziekenzalen en andere vertrekken. Oorspronkelijk bevond de
hoofdingang zich in de eindgevel van de middenbouw (Binnenvestgracht). De in
opzet voor de afdeling besmettelijke ziekten bestemde westelijke zijvleugel was door
een oorspronkelijk open galerij met het hoofdgebouw verbonden. Van de drie in
1876 voor deze afdeling gebouwde vrijstaande stenen barakken resteert er één (later
verhoogd). In 1891 volgde een uitbreiding van het ziekenhuis onder leiding van
rijksbouwmeester J. van Lokhorst. Rond 1900 ontwierp Van Lokhorst diverse
laboratoria en onderwijsgebouwen, aanvankelijk in neorenaissance-vormen en na
1888 in een meer neogotische stijl. Het voorm. Boerhaave-Laboratorium (Steenstraat
1a), gebouwd in 1883-'85 bij het Academisch ziekenhuis, was bestemd voor het
onderwijs in anatomie, histologie, hygiëne en chirurgie. Dit in neorenaissance-vormen
uitgevoerde laboratorium bevatte in het hoge bouwdeel een collegezaal en werkkamers
van hoogleraren en assistenten en in het lage bouwdeel de snijzalen. Het interieur
uit de bouwtijd is vrijwel volledig bewaard gebleven. Een bij een bombardement in
1944 verloren gegaan gedeelte heeft men rond 1997 gereconstrueerd. In 1890-'92 is
in neogotische stijl het voorm. Geologisch-Mineralogisch Laboratorium (Garenmarkt
1) [49] opgetrokken. Links van het trappenhuis met topgevel bevonden zich de
museumzalen en rechts een collegezaal en bibliotheek. Eveneens in neogotische stijl
uitgevoerd is het voorm.
Pharmaceutisch Laboratorium (Hugo de Grootstraat 32), gebouwd in 1895-'97
met banden van gele baksteen. Opvallend is het hoge middendeel met traptoren en
groot spitsboogvenster. Hier bevonden zich het Galenisch Laboratorium (begane
grond) en de prepareerkamers (verdieping). Het er tegenover
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gelegen en vergelijkbare voorm. Laboratorium voor Organische Chemie (Hugo de
Grootstraat 27) uit 1896-'98 was oorspronkelijk een U-vormig gebouw. Naar ontwerp
van J.A. Vrijman werd in 1910 spiegelbeeldig een tweede gebouw verwezenlijkt,
waardoor een geheel omsloten binnenhof ontstond. In 1930 volgde een tweede grote
uitbreiding en in 1949 een uitbreiding aan de noordzijde. Tot de laatste door Van
Lokhorst ontworpen gebouwen behoren de genoemde uitbreiding van het
Academiegebouw (1897-'99) en het Botanisch Laboratorium en Rijksherbarium
(Nonnensteeg 3-5) [50], een langgerekt gebouw in neogotische vormen uit 1904-'06.
Onder leiding van J.A.W. Vrijman, de opvolger van Van Lokhorst, werd in 1916-'22
de voorm. (eerste) Universiteitsbibliotheek (Rapenburg 70-74) [51] verwezenlijkt.
In dit H-vormige gebouw in Nieuw Historiserende stijl is een klein en sterk gewijzigd
gedeelte opgenomen van de oude kapel van het Faliede Begijnhof uit circa 1500.
Hier was vanaf 1593 de bibliotheek van de universiteit ondergebracht. Van het voorm.
(tweede) Academisch Ziekenhuis, dat in twee fasen tot stand kwam in 1914-'21
(ontwerp J.M. de Groot) en 1922-'25 (G. Westerhout), zijn het traditionalistische
poortgebouw (Rijnsburgerweg 10; circa 1925) en de met expressionistische elementen
uitgevoerde portierswoningen (Rijnsburgerweg

Leiden, Bibliotheca Thysiana

8 en 12; 1925) behouden.
Tot het moderne universiteitsgebouw behoort het collegezalencomplex
Gorlaeuslaboratoria (Einsteinweg 55), een schotelvormig betonnen gebouw met
langwerpige aanbouw uit 1971 (ontwerp G. Drexhage e.a.). Verder de in 1982
verwezenlijkte (tweede) Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27; B. van Kasteel)
met aan weerszijden Faculteitsgebouwen (J. van Stigt), alle uitgevoerd met
kenmerkende - deels in het zicht gelaten en deels ingebouwde - paddenstoelvormige
kolommen. Eveneens van 1982 is het Centraal Faciliteitengebouw (Cleveringaplaats
1; H.P. Ahrens e.a.) met een centrale binnenstraat. Het huidige academisch ziekenhuis,
het Leids Universitair Medisch Centrum (Albinusdreef 2; B & D architecten) is in
1980-'94 gebouwd.
De voorm. Latijnse school (Lokhorststraat 16) [52] werd in 1599-1600 gebouwd
naar plannen van Claes Cornelisz van Es en Jacob Dircxz den Dubbelden en heeft
een maniëristische trapgevel voorzien van een dorisch ingangspoortje met fronton.
Dit in 1953 gerestaureerde gebouw was van 1838 tot 1883 in gebruik als (eerste)
Stedelijk Gymnasium.
De Bibliotheca Thysiana (Rapenburg 25) [53], gebouwd in 1655 naar ontwerp
van Arent van 's-Gravesande, heeft een classicistische gevel met zandstenen
ingangspoortje en op de verdieping
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Leiden, (Tweede) Stedelijk Gymnasium (1974)

een zandstenen ionische pilasterstelling en houten kruisvensters. Bij de bouw waren
ook Willem van der Helm, Jan Jansz Pety en Willem Wijmoth betrokken. Deze ‘tot
publycke dienst der studie’ bestemde bibliotheek werd verwezenlijkt met een legaat
van de geleerde Johannes Thysius († 1653). De via een dubbele bordestrap en
steektrap vanuit het voorhuis bereikbare bibliotheekzaal op de verdieping bevat nog
de inrichting uit de bouwtijd met boekenkasten, een archiefkast, een leestafel en een
boekenmolen.
Scholen voor hoger onderwijs. Ter plaatse van het sinds de buskruitramp van
1807 braakliggende terrein ‘De Grote Ruïne’ ontwierp J.W. Schaap in 1883 twee
scholen. Aan de ene zijde staat het voorm. (tweede) Stedelijk Gymnasium (Doezastraat
2a) [54], uitgevoerd in de stijl van de Willem II-gotiek met veel decoratief pleisterwerk
en met een torenvormige middenrisaliet (oorspronkelijk met kap). De achteruitbouw
is uit 1915. Aan de andere zijde verrees de voorm. Hogere Burger School voor meisjes
(Garenmarkt 1a) [55], een eclectisch gebouw met gepleisterde hoeklisenen en
kroonlijst en een risalerende middenpartij met fronton. De Gemeentelijk Hogere
Burger School (Burggravenlaan 2), het huidige Bonaventuracollege, werd in 1913-'15
gebouwd naar een rationalistisch ontwerp van W. Dudok met vooruitspringende
bouwdelen, topgevels en verschillende door W.C. Brouwer vervaardigde
terracotta-reliëfs. Uit dezelfde
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Leiden, Openbare M.U.L.O. voor meisjes

tijd is de aangebouwde conciërgewoning (Hoge Rijndijk 25a). Het (derde) Stedelijk
Gymnasium (Fruinlaan 13-15) kwam in 1936-'37 tot stand naar een traditionalistisch
ontwerp van J. Neisingh als een L-vormig gebouw met flauw hellende zadeldaken,
vierkante klokkentoren met ingesnoerde spits en apsisvormige gevelafsluitingen.
Binnen bevindt zich een monumentale traphal.
Verder zijn in Leiden verschillende interessante scholen voor beroepsonderwijs
te vinden. Bijvoorbeeld de door C. Blansjaar en P.C. Lancel ontworpen voorm.
Kweekschool voor Zeevaart met internaat (Noordeinde 2a) [56]. Dit eclectische
gebouw uit 1878-'79 heeft boven de hoofdingang in het middenrisaliet een borstbeeld
van prins Hendrik, erevoorzitter van de school. De voorm. Ambachtschool (Haagweg
2-4) werd in 1892 in neorenaissance-stijl gebouwd naar ontwerp van W.C. Mulder.
Naar plannen van B. Buurman kwam in 1923 een uitbreiding in dezelfde stijl tot
stand en in 1939-'41 een uitbreiding in functionalistische vormen. De voorm. R.K.
Vakschool voor meisjes (Galgewater 1) [57] is een breed drielaags schoolgebouw
uit 1929, ontworpen in traditionalistische vormen door L. en J.A. van der Laan. De
voorm. Kweekschool Voorbereidend Onderwijs volgens de methode Haanstra (Vliet
12) dateert uit 1935.
Scholen voor lager onderwijs. Voorbeelden van door J.W. Schaap ontworpen
scholen met de voor hem kenmerkende combinatie van schoonmetselwerk en
decoratief pleisterwerk zijn de voorm. Gymnastiekschool met dienstwoning
(Pieterskerkgracht 5-7) [58], gebouwd in 1861 op initiatief van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen en de filantroop J. Kneppelhout, en de voorm. openbare lagere
jongensschool Aalmarkt 9 [59], gebouwd in 1861-'62 door S. van der Paauw
(verhoogd 1874). Verder zijn er de voorm. openbare lagere school Plantsoen 99a-e
uit 1865 (vergroot 1910) en het nu door de Webster University gebruikte
schoolgebouw met gymnastieklokaal en rondboogvensters van de voorm. openbare
M.U.L.O. voor meisjes, Boommarkt 1 [60] uit 1869-'70. In neorenaissance-stijl
ontworpen door D.E.C. Knuttel is de openbare lagere school voor meisjes (2de klasse)
Breestraat 66 [61]. Dit tweelaags schoolgebouw uit 1887 doet nu dienst als filmhuis.
Een zakelijk-expressionistisch ontwerp van L. en J.A. van der Laan is de R.K. lagere
H. Hartschool (Os en Paardenlaan 2) uit 1924, bestaande uit een gymnastieklokaal
geflankeerd door zevenklassige vleugels voor jongens en voor meisjes. Andere
voorbeelden van lagere scholen uit de jaren twintig zijn de uit blokvormige volumes
samengestelde Chr. lagere school Lusthoflaan 4 (1922) met gymnastieklokaal, het
zakelijk-expressionistische schoolgebouw Drift 77 (1927) en uit dezelfde tijd het
schoolgebouw Pieterskerkhof 4a met zakelijk-expressionistische ingangspartij en de
eenlaags school Atjehstraat 32. Het expressionistische L-vormige gebouw van de
Chr. De Leidse Houtschool (A. Duyklaan 1) dateert uit 1932.
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Voorbeelden van vroeg-20ste-eeuwse kleuterscholen, nu alle met een andere
bestemming, zijn de Chr. Fröbelschool (Oude Rijn 174) uit 1901 (gevelsteen), de
tweelaags kleuterschool met dienstwoning Haarlemmerstraat 295 (circa 1905) en
de in expressionistische vormen uitgevoerde Bewaarschool van de Vereniging voor
Chr. Onderwijs (Middelstegracht 5-7) uit 1925.
Woonhuizen. De bebouwing van Leiden wordt gekenmerkt door overwegend
smalle diepe huizen, waarvan de grotere doorgaans in steen waren uitgevoerd en de
kleinere in hout. De laatste houten huizen verdwenen eind 16de eeuw uit het
stadsbeeld. Rond het midden van de 17de eeuw heeft men onder meer aan het
Rapenburg en de Breestraat percelen samengevoegd voor de bouw van nieuwe
monumentale panden, veelal met een nieuwe gevel vóór een oudere kern.
Een middeleeuwse oorsprong hebben de huizen Breestraat 113, waarvan de
overwelfde 13de-eeuwse kelder een middenzuil met laat-romaans bladkapiteel kreeg,
en Breestraat 125 met een 15de-eeuwse kelder. Recent dendrochronologisch gedateerd
zijn de in de kern middeleeuwse huizen Breestraat 123 (circa 1393), Nieuwstraat
15 (circa 1434), Aalmarkt 11 (1455), Hogewoerd 33 (1476), Hooigracht 67 (circa
1481). Het dubbele huis Kloksteeg 23-25 werd gebouwd op een deel van het terrein
van de vroegere commanderij van de Duitse orde. De rechter achtervleugel van het
huidige pand bevat nog belangrijke delen van het middeleeuwse huis, waaronder de
vroegere keuken en eetzaal uit circa 1465. Het uit circa 1750 daterende voorhuis
bevat verschillende vertrekken in Lodewijk XIV-stijl. Het Huys in den Houck
(Pieterskerkhof 22) heeft gevels van circa 1500, voorzien van bogen in het metselwerk.
17de-eeuwse huizen
Uit het begin van de 17de eeuw dateert een aantal diepe huizen met een rijk
versierde voorgevel in maniëristische vormen. Het rond 1615 gebouwde huis Oude
Singel 72 van stadsmetselaar Hendrik Cornelisz van Bilderbeeck is uitgevoerd met
een kleine trapgevel, maskerstenen en cartouches (gerestaureerd
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Leiden, Woonhuis Oude Singel 72

1888). Van Bilderbeeck was mogelijk ook betrokken bij de bouw en verbouwing
van andere huizen, zoals het in oorsprong 16de-eeuwse huis Pieterskerkgracht 9,
dat in 1619 werd vergroot en voorzien van een gevel met natuurstenen banden en
een bekronende attiek. In 1689 volgde een uitbreiding met een lagere aanbouw met
toegangspoortje. Voorts Breestraat 56, waarvan de gevel uit circa 1625 (gerestaureerd
1950) een middentop met natuursteenversieringen heeft, en Rapenburg 129 uit 1630
(cartouche) met zandstenen elementen en een in 1890 vernieuwde geveltop. Een
bronzen plaquette boven de ingang herinnert aan de onderwijshervormer W. Haanstra
(† 1925). Uit circa 1600 dateren ook de huizen Breestraat 51, met een in- en
uitgezwenkte gevel, en Vliet 9.
Veel 17de-eeuwse huizen hebben een trapgevel, vaak met ontlastingsboogjes
boven de vensters en met natuurstenen banden, blokken en afdekplaten.
Karakteristieke voorbeelden zijn Steenschuur 11 en Steenschuur 13 uit circa 1630.
Eenvoudiger uitgevoerd zijn Hogewoerd 35, Lange Mare 110, Papengracht 21, Vliet
14, Galgewater 8 (met overbouwde zijgang uit 1615) en Galgewater 12. Rapenburg
37 en 39 zijn gebouwd rond 1625, ter plaatse van de overkluisde middeleeuwse
Roomgracht, en de huizen

Leiden, Woonhuizen Rapenburg 29-31

Rapenburg 47-49 verrezen in 1656 naar ontwerp van Willem Wijmoth. Uit dezelfde
tijd dateren de rijzige wevershuizen Langestraat 10-14, Kloksteeg 2 en Hooigracht
48 en 48a; de laatste twee zijn voorzien van maskersluitstenen. Sommige trapgevels
zijn gesausd, zoals die met maskersluitstenen van Noordeinde 24 (1671), gebouwd
door meestertimmerman Jacobus Aerdenstoff, en die van Langebrug 93, Nieuwsteeg
41 en Hogewoerd 138 (met zandstenen ornamenten en een halfronde
geveltopbekroning). Van de 17de-eeuwse huizen met een opslagruimte op de zolder
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en vliering hebben enkele nog de oorspronkelijke trapgevel met kruisvensters en
pakhuisdeur op de zolder, zoals Herengracht 82 (1660), het woonhuis van
bouwmeester Jan Jansz Pety, en ook Hooigracht 5-7, Levendaal 153, 157-161, en
165 en Hogewoerd 167-169. Opvallend hoge treden hebben de trapgevels van
Turfmarkt 10 (1651) en Noordeinde 35, die stilistisch de overgang tonen naar de
classicistische halsgevels van Rapenburg 29 en 31 uit 1664. De laatste werd mogelijk
gebouwd naar ontwerp van Willem van der Helm voor de hoogleraar geneeskunde
Franciscus de le Boer Sylvius. De halsgevels van Herengracht 14 en
Haarlemmerstraat 174 (1679) zijn voorzien van gebeeldhouwde klauwstukken. Iets
ouder zijn de halsgevels bij Langebrug 85 (1642), met een zandstenen top gebouwd
naar plannen van Pieter Gerritsz van der Speck, en Oude Singel 58.
Kort na het midden van de 17de eeuw kwamen verschillende forse huizen met een
gevel in classicistische stijl tot stand, waarbij een aantal compositieschema's zijn te
onderscheiden. Eén schema vertegenwoordigt de brede gevel met een kolossale
ionische orde, waarbij de pilasters vanaf een laag basement over twee bouwlagen
doorlopen. Voorbeelden hiervan tonen Rapenburg 2 uit circa 1638 en Rapenburg 48
uit 1640; beide zijn gebouwd naar plannen van Arent van 's-Gravesande. Een tweede
- veelvuldig toegepast - schema is de gevel met pilasters boven een hoge onderbouw
(tegenwoordig veelal met winkelpui). Een dorische pilastergevel hebben Lange Mare
70 en Haven 40 en 42, alle uit circa 1645. Opvallend zijn de gevels van het zeer
smalle huis Nieuwstraat 49 (1650) en het buurpand Nieuwstraat 51-53, uitgevoerd
met dorische pilasters en zandstenen strekken met festoenen en gevleugelde
engelenkop boven de vensters. De van ionische pilasters voorziene gevels van
Rapenburg 34-38 zijn gebouwd in 1645-'51 naar ontwerp van Arent van
's-Gravesande. Samen vormen zij één compositie, waarbij de nadruk ligt op de
middelste gevel met fronton en natuurstenen pilasters. Lakenkoopman Abraham
Hennebo liet in 1652 naar een ontwerp van Van 's-Gravesande de gevel met ionische
pilasters bouwen van Breestraat 139. De met zeer ranke ionische pilasters uitgevoerde
gevels van Rapenburg 51-57 zijn in 1651-'53 tot stand gekomen naar plannen van
Willem Wijmoth. Meer uitgewogen is diens ontwerp voor de kort daarop gebouwde
panden Rapenburg 41-45, waarvan het middelste een fronton en natuurstenen ionische
pilasters heeft. Andere voorbeelden van diepe huizen met een ionische pilastergevel
zijn Koornbrugsteeg 1, Papengracht 32, Rapenburg 4 (met later toegevoegde attiek)
en Rapenburg 10, alle uit circa 1665. De gevel met corinthische pilasterstelling van
Rapenburg 40 werd rond 1660 opgetrokken, mogelijk naar ontwerp van Willem van
der Helm. Meer symmetrisch
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Leiden, Woonhuis Noordeinde 50

is het door hem ontworpen brede huis Rapenburg 6 (1668) met een rustica-basement
en pilasters met romanokapitelen (volgens het ordeboek van Scamozzi) De
neoclassicistische ornamenten in het fronton zijn rond 1780 aangebracht. Ook door
Van der Helm ontworpen is de (geverfde) zandstenen pilastergevel van het huis In
den Vergulden Turk (Breestraat 84) met vergelijkbare kapitelen als bij Rapenburg
6. Het beeldhouwwerk in het fronton is van Jan Baptist Xavery (1673). Noordeinde
50 kwam in 1654 tot stand naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande, met een gevel
met ionische pilasters bij de begane grond en corinthische pilasters bij de verdieping.
In de laatste fase van het classicisme verdwenen de pilasters en lag de nadruk op
zuivere verhoudingen. Dit is te zien bij Rapenburg 8, gebouwd in 1668-'70 naar
ontwerp van Pieter Post. Ook een voorbeeld is Papengracht 5, dat in 1668 naar
plannen van Willem van der Helm werd gebouwd als achterhuis annex koetshuis bij
het huis Rapenburg 6. De gepleisterde middenpartij in eclectische vormen is mogelijk
ontworpen door J.W. Schaap toen hij rond 1850 het huis bewoonde.

Leiden, Wevershuizen Oranjegracht

Eenvoudige diepe woonhuizen kregen vaak een (ingezwenkte) tuitgevel, in de
18de eeuw soms de vorm van een klokgevel. Karakteristieke voorbeelden zijn het
huis van drukker Abraham Hoogenhouck Haarlemmerstraat 86 (1633; met beeld
van Laurens Jansz Koster), en verder Pieterskerkchoorsteeg 12, Langebrug 32a en
83, Herengracht 54 en Oude Vest 19 (met opkamer). Ook de wevershuizen
Oranjegracht 89-91 en 95-99 hebben een sobere (ingezwenkte) tuitgevel. Opvallend
is het pand Oude Vest 97, waarvan de 17de-eeuwse klokgevel met zandstenen
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afdekking wordt bekroond door een in 1725 in opdracht van apotheker Johannes van
der Trappe geplaatst beeld van Aesculapius en twee vazen in Lodewijk XIV-stijl.
Uit de 18de eeuw dateren onder meer Herensteeg 10 (1729), Galgewater 10 met een
gesausde gevel en - als heel laat voorbeeld - Hogewoerd 48 uit 1783. Bij verschillende
huizen heeft men de oorspronkelijke trap- of tuitgevel later gemoderniseerd tot een
rechte of ingezwenkte lijstgevel. Voorbeelden met een rechte kroonlijst zijn Breestraat
177 uit 1632 (gevelsteen), Haarlemmerstraat 142 uit 1646 (cartouches), voorzien
van natuurstenen hoekblokken en geblokte vensterbogen, en de met speklagen
uitgevoerde gevels van Nieuwe Rijn 16a en Botermarkt 23a. Bij de in oorsprong
17de-eeuwse huizen Herengracht 45 en 136, en Hooigracht 46 en 92 is de lijstgevel
recht omhoog opgetrokken voor het afgewolfde dak. Een ingezwenkte lijstgevel
hebben Haarlemmerstraat 112, Herengracht 41, Hooglandsekerkgracht 6 en
Hooigracht 61. Opvallend bij Rapenburg 76 is de indeling van de begane grond met
een deur met zijlicht naast een opkamer met kelder.
18de-eeuwse huizen
De op de Franse architectuur gebaseerde Lodewijk-stijlen werden vooral toegepast
door rijke burgers die hun bestaande huizen van een nieuwe voorgevel voorzagen
en die het interieur vernieuwden. De bredere huizen kregen doorgaans een
pronkrisaliet, een kroonlijst met bewerkte consoles en vaak ook geblokte hoeklisenen.
Karakteristieke voorbeelden van huizen in Lodewijk XIV-stijl zijn Rapenburg 33
(1732), waar de zandstenen gevel met pronkrisaliet werd geplaatst voor een oudere
kern met traptoren en laat-gotische kelder, en Breestraat 31 (1742), dat een (geverfde)
natuurstenen voorgevel met pronkrisa-
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liet op ionische halfzuilen kreeg voor een uit twee of drie laat-middeleeuwse huizen
bestaande kern. In dit pand werd in 1927 het bioscooptheater Trianon gevestigd.
Verder ontving Breestraat 125 in 1751 bij een verbouwing van twee oudere huizen
een nieuwe voorgevel met pronkrisaliet, voorzien van een uitbouw op de verdieping.
Alle drie de genoemde voorbeelden worden toegeschreven aan Jacob van Werven.
Andere voorbeelden zijn het Van Hoogenhouckhuis (Rapenburg 27) uit 1728 met
Lodewijk XIV-pronkrisaliet, het herenhuis Breestraat 72 (circa 1730) en het pand
Hooglandsekerkgracht 23, gebouwd in 1738 naar ontwerp van Gerard van der Laan
in opdracht van de regenten van het Heilige Geesthofje. Het rijke herenhuis Breestraat
18 ontstond rond 1722 door samenvoeging van drie panden in opdracht van
lakenkoopman Abraham Musquetier. Het bevat belangrijke interieuronderdelen in
Lodewijk XIV-stijl, waaronder het trappenhuis met smeedijzeren trapleuning en
stucwerkdecoraties van Giovanni Battista Luraghi. Het pronkrisaliet in Lodewijk
XVI-stijl is rond 1780 aangebracht. Bij het brede huis Hooigracht 31 (circa 1740)
vertoont het pronkrisaliet nog een opbouw in Lodewijk XIV-stijl maar zijn

Leiden, Woonhuis Hooigracht 27a

de details in Lodewijk XV-stijl uitgevoerd. De Lodewijk XIV-gevel van Rapenburg
65 werd in 1749 opgetrokken ter vervanging van een trapgevel. De plaatsing van de
toegangsdeur naast het pronkrisaliet is het gevolg van de oude structuur van het huis.
In het interieur bevinden zich verschillende fraaie stucplafonds. Interessant is ook
Rapenburg 19 met een in 1752 aangebrachte voorgevel met pronkrisaliet in Lodewijk
XIV-stijl en een rond 1645 naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande gebouwde
classicistische achtergevel. De in de elegante vormen van de Lodewijk XV-stijl
opgetrokken huizen Breestraat 24 (1768), Breestraat 117, Hooigracht 27a (1775)
en het Venduhuis der notarissen (Hogewoerd 144; circa 1775) zijn vermoedelijk alle
van dezelfde ontwerper. Kenmerkend zijn de omlijste ingangspartij met kuifornament
en de kroonlijst met forse consoles. Het Snouck Hurgronjehuis (Rapenburg 61) kreeg
bij een verbouwing in 1764 het huidige aanzicht met een rijk gesneden pronkrisaliet
en forse consoles in Lodewijk XV-stijl. Ook het huis Nieuwsteeg 31 heeft een
pronkrisaliet en consolekroonlijst in Lodewijk
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Leiden, Woonhuis Hogewoerd 30 (1982)

XV-stijl. Andries van Warendorp ontwierp de rond 1770 gebouwde huizen Templum
Salomonis (Nieuwsteeg 1), voorzien van forse consoles met maskerkoppen, en
Breestraat 85, met forse consoles in Lodewijk XVI-stijl. Voorbeelden van
eind-18de-eeuwse streng symmetrische gevels in Lodewijk XVI-stijl zijn de sobere
zandstenen gevel met trigliefenlijst van Breestraat 40 uit 1775, de rond 1790 eveneens
met trigliefenlijsten gebouwde gevels van Rapenburg 106 en Nieuwe Rijn 12, en
verder de gevels van Hogewoerd 30, Pieterskerkgracht 11. Bij een verbouwing in
1793 voor wijnkoper Pieter Akersloot kreeg het huis Nieuwe Rijn 64a een gevel met
hardstenen onderpui en Lodewijk XVI-snijwerk in de vorm van wijnranken bij de
deur en de bovendorpels van de deuren en het venster.
De meeste diepe huizen hebben een eenvoudige gevel met rechte kroonlijst, veelal
versierd met consoles, en een omlijste ingang. Aardige voorbeelden zijn Steenschuur
14, Rapenburg 105, Oude Singel 86 (1757), Oude Singel 118a, Nieuwe Rijn 42,
Nieuwe Rijn 43, Herengracht 37 en ten slotte Oude Rijn 88 (deuromlijsting Lodewijk
XVI-stijl). Een ander
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veel voorkomend geveltype in de 18de eeuw is de sobere pilastergevel met een
verkropte kroonlijst en een omlijste ingangspartij, zoals te zien bij Herengracht 10,
23, 25 en 27 (deuromlijsting Lodewijk XV-stijl), Steenschuur 7 en 17, Hooigracht
39 en 84, Oude Singel 60 en Hogewoerd 16.
19de-eeuwse huizen
Sobere classicistische vormen treffen we ook aan bij de begin-19de-eeuwse panden,
zoals het hoekhuis Doelengracht 10, de in 1808 naar ontwerp van Cornelis Mulder
gebouwde huizen Raamsteeg 19-27 en het huis Boommarkt 24 met gepleisterde
lijstgevel (circa 1825). Vroeg-19de-eeuws zijn verder de huizen Nieuwsteeg 25 en
Nieuwsteeg 29, voorzien van een kroonlijst met tandlijst, en de bij de synagoge
gebouwde woningen Levendaal 8-14 (herbouwd in 1858). Het wit gepleisterde
neoclassicistische herenhuis Vreewijk (Vreewijkstraat 8), oorspronkelijk gebouwd
in 1734 en toen ‘Spawijk’ geheten, kreeg bij een verbouwing in 1850 het huidige
aanzicht.
Voorbeelden van huizen in eclectische vormen, veelal voorzien van een gepleisterde
gevel met stucwerkdecoraties en getoogde vensters, zijn het herenhuis Boisotkade 9
(1866) en de huizen Pieterskerkhof 36 (circa 1860), Oude Singel 62 (1876),
Hogewoerd 82 en Rapenburg 100. Verder Breestraat 93 en 97, Papengracht 30 en
Hooglandsekerkgracht 24, alle daterend uit circa 1890 en voorzien van een mezzanino,
en het woonhuis met bedrijfsruimte Hooigracht 22a-24.

Leiden, Woonhuizen Plantsoen

De 18de-eeuwse gevel van Rapenburg 116 werd in de 19de eeuw gepleisterd en
opgesierd met eclectische details. Het dubbele huis Oude Rijn 35-37 kwam in 1882
tot stand naar ontwerp van W.C. Mulder. Op een na de afbraak van de
Hogewoerdsepoort vrijgekomen terrein lieten H.M.D. van Gelder en J.J. Hasselbach
in 1876 het huizenblok Plantage 12-16 bouwen in eclectische vormen. Architect
J.W. Schaap, die het stedenbouwkundig plan voor het terrein maakte, was mogelijk
ook betrokken bij het ontwerp van deze huizen. Van zijn hand zijn wellicht ook de
huizen Plantage 3-7.
Langs het tot stadspark omgevormde terrein van de voormalige stadswallen
ontwierp W.C. Mulder diverse huizen in neorenaissance-stijl, zoals Plantsoen 9
(1885) en de huizenrij met onder meer de herenhuizen Botania (Plantsoen 43) en
Plantsoen 69 (beide 1881). Rond 1890 tot stand gekomen onder- en bovenwoningen
met neorenaissance-elementen zijn Plantsoen 101-111 en de woningen Hoefstraat
1-5 en Jan van Houtkade 1-3. De laatste verrezen op de voormalige stadswal, die ter
plaatse niet geheel werd afgegraven, waardoor de Jan van Houtkade hoger ligt dan
de achtergelegen Hoefstraat. Opvallend zijn de houten veranda's aan de zijde van de
Houtkade. Binnen een door hem uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor de wijk
Vreewijk ontwierp W. Kok opvallende onder- en bovenwoningen in

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

neorenaissance-stijl met een torenvormige hoekpartij als afsluiting van de
bouwblokken langs de Bilderdijkstraat,

Leiden, Woonhuizen Bilderdijkstraat

de Hugo de Grootstraat en de Vreewijkstraat. Vergelijkbaar zijn de huizen Witte
Singel 76-76a en 77-77a. Uit circa 1895 dateren de woonhuizen Jan van Goyenkade
11-15. Ook het hoekpand Uiterstegracht 87-87a is uitgevoerd in rijke
neorenaissance-vormen. Rapenburg 62 kreeg eind 19de eeuw een nieuwe voorgevel
in neorenaissance-stijl. Het in de kern 18de-eeuwse huis 't Hof van Holland (Breestraat
127) heeft een voorgevel in neorenaissance-vormen uit 1892 met een houten erker
boven de ingang. Binnen bevinden zich restanten van 18de-eeuwse stucplafonds. In
1895 ontwierp C.B. Posthumus Meyjes drie villa's in rijke neorenaissance-stijl. De
naar opdrachtgever A. Kroon genoemde Kroonvilla (Stationsweg 25) is uitgevoerd
met een zandstenen rustica-basement. In het interieur bevindt zich een
neorenaissance-schouw met een vroeg jugendstil-tegeltableau van de plateelbakkerij
Rozenburg. Links van het huis staat een toegangspoort. De villa Stationsweg 23 is
voorzien van een trapgevelpartij met hoge erker en de villa Stationsweg 27 vertoont
meer op de Franse neorenaissance-stijl geïnspireerde vormen. Karakteristieke
voorbeelden van woonhuizen in een combinatie van neorenaissance- en chaletstijl
zijn Zoeterwoudsesingel 15-22 en het dubbelpand Haagweg 61-63. Het blok
etagewoningen Witte Singel 92-97 kwam in 1903 tot stand, wellicht in opdracht en
naar ontwerp van J. Botermans, met zowel neorenaissance- als jugendstil-kenmerken
in de geveldetaillering en in het interieur.
20ste-eeuwse huizen
Langs de Rijnsburgerweg ontwierp H.J. Jesse verschillende interessante
woonhuizen. De panden Rijnsburgerweg 1-9 (1893) werden nog in
neorenaissance-vormen verwezenlijkt. Bij het ontwerp van de villa Pomona
(Rijnsburgerweg 164; 1898) combineerde hij traditionalistische elementen (trapgevel)
met rationalistische elementen (ronde bogen, loggia). Met geglazuurde dorpelstenen
en ronde bogen gebouwd zijn Rijnsburgerweg 12-26 (1903-'06). Het werk van Jesse
vertoont ook jugendstil-elementen onder invloed van W. Fontein, met wie hij van
1903 tot 1910
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Leiden, Kroonvilla, interieur

geassocieerd was. Dit is te zien bij Rijnsburgerweg 23-29 en 33 en het hoekpand
Mariënpoelstraat 1a met karakteristiek hoektorentje. Zijn eigen woonhuis annex
atelier De Keet (Rijnsburgerweg 35) bouwde hij in 1905-'06 met aan het rationalisme
verwante elementen. Deze robuuste, slechts met geglazuurde dorpelstenen versierde,
villa heeft een kenmerkende achtzijdige erker en traptorentje. Het interieur bevat
diverse oude onderdelen, afkomstig uit afgebroken panden. Van zijn hand zijn verder
de woningen De Draaimolen (Witte Singel 70-72), gebouwd in 1907 op een taps
toelopend perceel als laatste invulling van een stedenbouwkundig plan van W. Kok,
en de herenhuizen Boerhaavelaan 3-15, 2-2a en 4-8 (1909-'10), Rijnsburgerweg
148-150 en Witte Singel 60-63 (1912). Tot de andere interessante vroeg-20ste-eeuwse
huizen behoort de villa 't Kasteeltje (Jan van Goyenkade 44), gebouwd 1909-'11 voor
dr. A.W.
Nieuwenhuis en zijn vrouw de biologe M. Nieuwenhuis-Van Uexküll, die zelf het
ontwerp leverde. Karakteristiek zijn de hoektoren, de loggia en de erker met balkon.
Het Ehrenfesthuis (Witte Rozenstraat 57) werd in 1913-'14 gebouwd naar ontwerp
van Tatiana Afanassjewa in een op het Russische neoclassicisme geïnspireerde
vormen. Rond 1920 gebouwd zijn de woningen Vesta, Sonnevanck en 't Posthof
(Rijnsburgerweg 31c-e), die opvallen door de loggia bij de zolderverdieping. Architect
B.

Leiden, Woonhuis annex atelier De Keet

Buurman ontwierp voor eigen gebruik het functionalistische huis Cronesteinkade
18 met plat dak en gele baksteen. Door J.G. Hansen in functionalistische stijl
ontworpen voor J.C. de Graaf en H. Altink zijn de dubbele huizen Roomburgerweg
13-14 en 15-16 uit 1927.
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Hofjes. In Leiden zijn in het verleden veel hofjes gesticht door welgestelde lieden.
De voor minder bedeelde ouden van

Leiden, St.-Annahofje of St.-Anna Aalmoeshuis

dagen of alleenstaanden bestemde een- of tweekamerwoningen werden gesitueerd
rond een binnenterrein waar zich de gemeenschappelijke toiletten (secreet), de
waterpomp, was- en drooghokken en brandstofbewaarplaatsen bevonden. Het hofje
was veelal toegankelijk via een poort, in enkele gevallen via een monumentaal
poortgebouw met een regentenkamer op de verdieping.
Een van de oudste voorbeelden is het
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Leiden, Van Brouchovenhofje

St.-Annahofje of St.-Anna Aalmoeshuis (Middelstegracht 4) [62], gesticht in 1492
door Willem Claesz Doornick en zijn echtgenote Hillegont Willemsdochter achter
hun huis aan de Hooigracht. Bij de dertien woningen hoort een kleine laat-gotische
kapel (gewijd 1509; gerestaureerd 1892-'93). Rond 1683 heeft men de huisjes aan
de zuidzijde vernieuwd naar plannen van Jan Bastiaensz Loopwijck en maakte
steenhouwer Nicolaes Vivue de classicistische toegangspoort aan de Hooigracht. Uit
1764 dateert de pomp (pijnappelbekroning 1943) van dit in in 1943 en 1996
gerestaureerde hofje. Het in 1978 gerestaureerde Van Assendelfthofje (Langegracht
49), bestaande uit vijftien woningen rond een bleekveldje, werd in 1624 gesticht
door Bartholomeus Willemsz van Assendelft en gebouwd naar plannen van Willem
Cornelisz van Bilderbeeck. Een van de weinige roomskatholieke hofjes is het
St.-Salvatorhofje (Steenstraat 17), dat werd gesticht in 1625 en gebouwd in 1635-'39
op basis van een testamentaire beschikking van priester Pouwels Claesz van de Velde
(gerestaureerd 1978-'79). Het uit 1645 daterende St.-Pietershofje (Pieterskerkhof 42)
kwam tot stand in opdracht van Pieter Gerritsz van der Speck achter zijn woonhuis
aan de Langebrug (gerestaureerd 1987). Het kleine Mierennesthofje
(Hooglandsekerkgracht 38) met vijf 17de-eeuwse huisjes werd pas in 1760 bij een
testamentaire beschikking van Diederik van Leyden als hofje aangemerkt. De Joost
Frans van der Lindenpoort (Grevenstraat 16), oorspronkelijk een steeg met
17de-eeuwse huizen in bezit van de naamgever, werd na diens overlijden in 1668
tot een hofje gemaakt. De in U-vorm om een tuin gelegen tweelaags woningen zijn
in 2000 gerestaureerd.
Het oudste voorbeeld van een hofje dat een monumentaal poortgebouw met
regentenkamer heeft, het Van Brouchovenhofje (Papengracht 16) [63], gesticht in
1631 door Jacob van Brouchoven en zijn zuster Anna van Baersdorp en gebouwd in
1639-'41 naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande. Het poortgebouw heeft een
geverfde classicistische zandstenen pronkgevel met fronton en kolossale ionische
pilasters en wordt geflankeerd door lagere vleugels met dorische pilasters. De
woningen heeft men in 1795 aan de voorzijde verhoogd. Het hofje is gerestaureerd
in 1983-'84. Het Eva van Hoogeveenshofje (Doelensteeg 7) [64] bestaat uit twee
blokken van zes huisjes met dorische pilasters, gebouwd in 1653-'54 naar plannen
van Arent van 's-Gravesande, en een door Joost Jansz Rensema ontworpen poorthuis
met regentenkamer uit 1655 aan de Doelengracht. De dorische zandstenen
toegangspoort (1659) is ontworpen door Michiel Davidsz Sax en de pomp op de
binnenplaats (1739) door Gerard van der Laan. Het Pieter Loridanshofje (Oude
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Varkenmarkt 1) werd in 1656-'57 - mogelijk naar ontwerp van Pieter Jansz van Noort
- gebouwd voor twaalf echtparen van de Waals-hervormde gemeente. Het
Tevelingshofje (4e Binnenvestgracht 7) [65] kwam tot stand in opdracht van Charles
en Jacob Tevel. Om een ruitvormige binnenplaats verrezen twaalf huisjes naar plannen
van Willem van der Helm (1666-'67) en acht huisjes naar plannen van Anthonie
Breetvelt (1679). Het hofje werd in 1783 en 1789 gerenoveerd. Het in 1667-'68
gebouwde Sionshofje (Sionsteeg 4) [66] verving het in 1480 door Hugo van Swieten
gestichte oude Sionshof. Hiertoe werd onder leiding van Willem van der Helm het
restant van het St.-Michielsklooster verbouwd. Het poortgebouw met regentenkamer
stamt uit 1667. Enkele woningen zijn in 1913 vernieuwd en in 1979 is het hofje
gerestaureerd. Het Klein Sionshofje (Lange Schoolsteeg 3-5) werd in 1641 gebouwd
in opdracht van Emerantia Banning, echtgenote van Jacob van Brouchoven. Het
ontwerp is mogelijk van Arent van 's-Gravesande. De vier huisjes (gerestaureerd
1991) waren bestemd voor vrouwen die na het overlijden van hun man het Sionshof
moesten verlaten. Het Schachtenhofje (Middelstegracht 27) [67], in 1671 verwezenlijkt
naar ontwerp van Willem van der Helm met een legaat van koopman Theunis Jacobsz
van der Schacht, bestaat uit oorspronkelijk twaalf woningen (gerestaureerd 1977) en
een classicistisch poortgebouw met regentenkamer. Op de binnenplaats staat een
dubbele hardstenen pomp uit 1730. Het St.-Jacobshofje (Doezastraat 25) werd in
1672 gesticht door Gomarus Jacobsz van Craeyenbosch en was oorspronkelijk bedoeld
voor rooms-katholieke bewoners. De eerste zes huisjes werden in 1681 gebouwd,
de vijf volgende pas in 1863 en het laatste in 1879. Het in 1683 naar ontwerp van
Jan Bastiaensz Loopwijck gebouwde Jean Pesijnhofje (Kloksteeg 21) bestaat uit
twaalf woningen en een classicistisch poortgebouw met regentenkamer. De tweelaags
huisjes waren bestemd voor leden van de Waalse
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gemeente. Imposant is het in 1977-'79 gerestaureerde hofje Meermansburg (Oude
Vest 159) [68], dat in 1681 tot stand kwam naar plannen van Jacob Roman. Dit door
Maerten Meerman en zijn echtgenote Helena Verburg gestichte hofje heeft dertig
woningen (verbouwd eind 18de eeuw) om een royale binnenplaats. Het classicistische
poortgebouw met regentenkamer is voorzien van een pronkrisaliet met op de
verdieping ionische pilasters. De pomp wordt bekroond door een zeemeerman met
helm. Eind 17de eeuw gesticht is het Jaen Michelshof (Pieterskerkstraat 10) met
twaalf woningen rond een kleine binnenplaats en een eenvoudige toegangspoort. In
1747 hebben de huisjes een nieuwe voorgevel gekregen. De gevelsteen (1610) boven
de toegangspoort is van elders afkomstig.
Ook in de 18de eeuw werden nog diverse hofjes verwezenlijkt, zij het minder dan
in de 17de eeuw. Het in 1723 gestichte Samuel de Zeehofje (Doezastraat 16) bestaat
uit twee delen, die worden gescheiden door de regentenkamer annex catechisatieruimte
uit 1743 - in 1883 verbouwd tot twee woningen - en met elkaar verbonden door twee
poortjes, waarvan één uit 1981. De reeds bestaande woningen in het achterste gedeelte
heeft men in 1743 aan het hofje toegevoegd. Het uit negen woningen bestaande
François Houttuynhofje (Hooigracht 81) werd in 1737 naar plannen van Arij van
Lauriere opgetrokken op basis van een testamentaire beschikking uit 1685 van de
naamgever. In het sober uitgevoerde poortgebouw is de regentenkamer nooit
verwezenlijkt. Op kosten van Cecilia Conincks kwam in 1773 het Coninckshofje
(Oude Vest 15) [69] tot stand, met zeven huizen en een poortgebouw met hardstenen
ionische poortomlijsting naar ontwerp van Dirk van der Boon. In 1861 liet Jeanne
Nicolatia del Court van Krimpen vier huizen toevoegen naar plannen van J.W. Schaap.
In de tuin staat een in 1773 door Jacob Muts vervaardigde pomp. Het Stevenshofje
(Haarlemmerstraat 50), met dertien tweelaags woonhuizen en een toegangspoort in
Lodewijk XVI-stijl met gedenksteen, werd in 1770-'78 opgetrokken naar plannen
van Andries van Warendorp.
In de 19de en begin 20ste eeuw werden diverse oude hofjes herbouwd of vergroot
en kwamen ook enkele nieuwe hofjes tot stand. Het Vlaams-Doopsgezinde
Bethlehemshofje (Levendaal 109-111), oorspronkelijk gesticht in 1631 aan de
Langegracht, werd in 1811 verplaatst naar en samengevoegd met het hofje ‘De
Houcksteen’ uit 1660 aan het Levendaal. Rond een binnenplaats met dubbele pomp
staan zestien 17de-eeuwse woningen. Boven de zandstenen toegangspoort uit 1660
zit een gevelsteen afkomstig van het oude Bethlehemhofje. De randbebouwing aan
weerszijden van de poort (Levendaal 105-117) kwam in 1897 tot stand naar een
neorenaissance-ontwerp van K. de Boer Hzn. Het geheel is in 1978-'80 ingrijpend
gerestaureerd. Dominee E.C. Groeneveld stichtte in 1878 het hofje van de
Groeneveldstichting (Oude Vest 41). Naar plannen van W.F. van der Heijden werd
in 1882 het woonhuis van de dominee verbouwd tot portierswoning en regentenkamer
en bouwde men in de tuin acht woningen in neorenaissance-stijl. Het in 1616 gestichte
Jan de Laterehofje (2de Binnenvestgracht 13) werd in 1888 (gevelsteen) herbouwd
in sobere neorenaissance-stijl, eveneens naar een ontwerp van Van der Heijden. Het
Juffrouw Maashofje (Kalvermarkt 6) kwam in 1900-'01 tot stand in sobere
neorenaissance-vormen naar plannen van B. Spijker met een legaat van mejuffrouw
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Leiden, Woningbouw Parkstraat e.o.

H. Maas. Het St.-Jans- of Van der Laanshofje (Haarlemmerstraat 264) werd in 1901
en 1909 herbouwd naar plannen van J. Filippo ter plaatse van het in 1504 gestichte
St.-Janshofje. Het vroeg-16de-eeuwse St.-Annahofje (Zegersteeg 14) werd in 1907
herbouwd naar plannen van W. Fontein. Hij ontwierp ook de nieuwbouw van het
Cathrijn Maartensdochterhofje (Pasteurstraat 2a), dat in 1909 het gelijknamige
17de-eeuws hofje aan de Zijdgracht verving. Het Jeruzalemshofje (Kaiserstraat 49)
werd in 1892 en 1901 geheel vernieuwd door W.C. Mulder en in 1930 uitgebreid
met vijf door H. van Leeuwen ontworpen woningen. Aansluitend ligt het in 1907
herbouwde Bethaniën- of Emmaushofje (gesticht 1563). In traditionalistische vormen
herbouwd zijn in 1915 het Barent van Namenhofje (Hoefstraat 13; gesticht 1730)
naar plannen van W.C. Mulder en in 1920-'26 het Cornelis Spronghhofje (Doezastraat
1a-16a; gesticht 1690) naar plannen van L. en J.A. van der Laan, Het Catrijn
Jacobsdochterhof (Kaarsenmakerstraat 1; gesticht 1598) heeft men in 1929 herbouwd
naar ontwerp van A. van der Heijden.
Arbeiderswoningen en volkswoningbouw. Voorbeelden van 19de-eeuwse
arbeiderswoningen zijn
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de onder- en bovenwoningen Ververstraat 5-59, gebouwd in 1862 in opdracht van
de Herv. diaconie naar ontwerp van J.W. Schaap, en de onder- en bovenwoningen
Rijnsburgersingel 43-54 uit 1878, gebouwd naar plannen van W.C. Mulder voor De
Leidsche Bouwvereeniging (opgericht 1873). De bouwvereniging Eigen Haard liet
in 1892 de arbeiderswoningen Gerard Doustraat 31-93 bouwen. Uit dezelfde tijd
dateren de woningen Herenstraat 89-151.
In de 20ste eeuw verwezenlijkten de Leidse woningbouwverenigingen verschillende
volkswoningbouwcomplexen. Zo maakte H.J. Jesse in 1918 voor
woningbouwvereniging ‘De Eendracht’ het ontwerp voor een deel van de nieuwe
stadswijk De Kooi bij het Kooipark. De huizen aan de Parkstraat, Lombokstraat e.o.
werden gebouwd in 1919-'25, met aan de Parkstraat een poortgebouw met twee
gevelstenen boven de dubbele doorgang. C. Ponsen ontwierp in 1924 voor
woningbouwvereniging ‘Ons Doel’ in de Tuinstadwijk het woningbouwcomplex
Pieter de la Courtstraat e.o., bestaande uit onder- en bovenwoningen onder platte
daken. In de Professorenwijk kwam in 1935 het complex Lammenschansweg e.o.
tot stand naar een traditionalistisch ontwerp van A.J. Kropholler en H.A. van Oerle.
Het voorm. Commissarishuis van het Delftse Schouw (Vlietweg 70-72), gelegen
aan de zuidzijde van Leiden, is een kort na 1636 - na de aanleg van de Trekweg
Delft-Leiden - naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande gebouwd dwars
eenlaagspand met boven de deur de wapens van Leiden en Delft.
Buitenplaatsen. Aan de rand van Leiden liggen ook enkele buitenplaatsen. Van
de aan de Oude Rijn gelegen buitenplaats Rhijnhof (Rhijnhofweg 4) is het in oorsprong
17de-eeuwse huis in 1774 naar ontwerp van Johan Samuel Creutz verbouwd. Aan
de zijde van het water heeft het een halfronde gevelpartij met koepeldak. Het interieur
bevat verschillende vertrekken met decoraties in Lodewijk XVI-vormen. Terzijde
staan een 18de-eeuwse stal met tuinmanswoning en een 19de-eeuwse oranjerie. Op
de voormalige overtuin heeft men in 1909 de begraafplaats Rhijnhof aangelegd. Het
aan de Rijn gelegen huis Buitenzorg (Hoge Rijndijk 316-318) werd rond 1730
gebouwd ter plaatse van een hofstede en in de 19de eeuw vergroot. Aan de rivierzijde
heeft het een driezijdig uitgebouwde gevelpartij in Lodewijk XV-vormen met een
klein bordes. Het aangebouwde (19de-eeuwse) koetshuis is voorzien van gesneden
windveren. De doorgang in de tuinmuur aan de straatzijde wordt geflankeerd door
hekpalen met Lodewijk XV-bekroningen. Aan weerszijden van de tuinmuur staat
een dienstwoning. De oorspronkelijke overtuin is verdwenen.
Winkels. Vanaf het midden van de 19de eeuw werden bestaande panden in de
binnenstad voorzien van een winkelpui. Daarnaast kwamen vanaf de eeuwwisseling
ook geheel nieuwe winkels tot stand. Opvallende vroege winkelpuien zijn die van
Nieuwe Rijn 99 (circa 1840), met een dorische pilasterstelling, en Aalmarkt 18 (circa
1860), met een ionische pilasterstelling. Rond 1890 geplaatste winkelpuien in
neorenaissance-stijl hebben Hogewoerd 42, Nieuwe Rijn 43 en 58, Nieuwsteeg 27
en Botermarkt 15, waarbij de laatste is voorzien van fraai snijwerk. Laat-19de-eeuwse
rijke eclectische winkelpuien zijn te zien bij Pieterskerkchoorsteeg 14, Hogewoerd
19,
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Lange Mare 104, Hooglandsekerkgracht 42-44, Hooigracht 41 en Hogewoerd 15.
Voorbeelden van woon- en winkelpanden in eclectische of neorenaissance-vormen
zijn Breestraat 11 (circa 1890; rijke winkelpui), Breestraat 12 en Hogewoerd 10.
Voor slagerij P.J.W. van der Hart werd rond 1900 het winkelpand Pieterskerkgracht
8 gebouwd. De meubelfirma Hasselman & Pander liet in 1895 het eclectische woonen winkelpand Hogewoerd 115 bouwen, met een winkelpui met gietijzeren kolommen.
In 1907 volgde voor deze firma de drielaags meubelzaak Breestraat 146 naar een
jugendstil-ontwerp van H.J. Jesse en W. Fontein. Zij ontwierpen verder voor C.
Christiaanse de winkel Maarsmansteeg 8 (1905) met afgeronde hoek en eveneens
met een stalen skelet met klinknagels voor de pui. Veel woon- en winkelpanden uit
het begin van de 20ste eeuw kregen jugendstil-vormen. De rond 1905 voor de slagerij
van E. Noack opgetrokken gevel bij Breestraat 65 heeft een kleurrijk sgrafitto-reliëf
met florale motieven (gerestaureerd 1996). Interessante jugendstil-winkels zijn ook
de voor A. Timmerman gebouwde herenmodezaak Breestraat 90 (1905), ontworpen
door J. van der Heijden, en het met torenvormige hoekpartij opgerichte

Leiden, Winkel Hogewoerd 22
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woon- en winkelpand Hogewoerd 22 (1911), gebouwd voor koekfabrikant B.H.J.
Van der Linden naar ontwerp van P.J. Perquin. Geglazuurde baksteen is eveneens
toegepast bij de jugendstil-panden Hogewoerd 85 en Steenstraat 9 (beide met houten
erker), Jan Vossensteeg 43 (met inpandig balkon), Jan Vossensteeg 37, Hogewoerd
18 (met gebogen glazen winkelpui) en het voor meubelmaker J. van der Steen
gebouwde pand Lange Mare 51 (1912). Een in verblendsteen opgetrokken gevel
hebben Nieuwe Rijn 27 (geel) en Nieuwe Rijn 15 (1915; oranje-rood) naar ontwerp
van H.J. Jesse. Aardige jugendstil-winkelpuien tonen Breestraat 106 (1905),
Apothekersdijk 37 en Hooigracht 26. De zeer fraaie jugendstil-winkelpui van Nieuwe
Rijn 8-10 kwam tot stand in twee fasen (1900 en 1906) naar plannen van W.C. Mulder
voor winkelier M.J. Hoelen. De grote gekleurde tegeltableaus met florale motieven
en de tekst ‘Robes et Confections’ in de zijportieken zijn vervaardigd door de firma
Holland. De invloed van het rationalisme is zichtbaar bij het hoekpand Kort
Rapenburg 10 (circa 1905). Juwelier P.J. van Kampenhout voorzag zijn winkel
Haarlemmerstraat 125 rond 1925 van een houten winkelpui in art déco-vormen.
Het warenhuis van Peek & Cloppenburg (Breestraat 78) kreeg bij een verbouwing
in 1933 een expressionistisch uiterlijk naar plannen van L.F.C. Gathier. In 1934-'36
is naar een ontwerp van L. en J.A. van der Laan het vijflaagse warenhuis van Vroom
& Dreesmann (Aalmarkt 22) gebouwd, waarvan de bovenste verdieping iets
terugwijkt. Nog origineel in het interieur zijn de grote trap en de glas-in-loodvensters
van J. Nicolas in het trappenhuis. Het woon- en winkelpand Korevaarstraat 2,
gebouwd in 1927 naar een zakelijkexpressionistisch ontwerp van F.L.J. Lourijsen,
heeft een opvallende ronde gevelhoek aan de ene zijde en een verhoogd trapportaal
aan de andere. Op de tegenovergelegen straathoek verrees in 1939 het woon- en
winkelcomplex Gangetje 2-14, in een combinatie van zakelijk-expressionistische en
functionalistische vormen naar ontwerp van C.L. Queré. In functionalistische stijl
ontworpen door H. Lamberts is het in 1933-'34 voor boekhandelaar S.B. van Kloeten
gebouwde woon- en winkelpand Breestraat 52, dat is voorzien van een opvallend
verticaal gevelelement met een lantaarn. In traditionalistische stijl gebouwd is het
winkelpand Hoogstraat 1 (circa 1950).
Het voorm. gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Steenschuur
21) [70], een L-vormig neoclassicistisch pand met hoek- en zijrisalieten, werd in
1850 gebouwd naar ontwerp van J.W. Schaap. De eenlaagse vleugel aan de Langebrug
kreeg in 1852 een verdieping. In het gebouw waren diverse zalen, een bibliotheek
en een lagere school ondergebracht.
Het logegebouw ‘La Vertu’ (Steenschuur 4-6) [71] van de gelijknamige Leidse
vrijmetselaarsloge (opgericht in 1757) kreeg in 1872 de huidige vorm, toen twee
17de-eeuwse panden werden samengevoegd achter één nieuwe lijstgevel met pilasters.
Het bekronend fronton bevat een rond venster, dat is versierd met
vrijmetselaarssymbolen (driehoek, passer en winkelhaak). Het interieur uit 1950 is
ontworpen door gemeente-architect en logelid J. Neisingh.
Het voorm. volksbadhuis (Oude Singel 102) [72] was oorspronkelijk bestemd
voor de werknemers van de textielfabriek
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Leiden, Kantoorgebouw Leidsch Dagblad

J.J. Krantz & Zn., maar stond ook open voor andere Leidenaren. Het in 1895 naar
een neorenaissance-ontwerp van C. Blansjaar gebouwde badhuis is tot 1925 als
zodanig in gebruik geweest.
Het verenigingsgebouw ‘Het Leidse Volkshuis’ (Apothekersdijk 33) [73] dateert
uit 1899 en is ontworpen door W.C. Mulder in een combinatie van rationalistische
en jugendstil-elementen. Het gedeelte aan de Apothekersdijk bevat de ruimtes voor
cursussen en voorstellingen.
De voorm. bioscoop ‘Lido’ (Steenstraat 39) [74] ontstond in 1934 toen men naar
plannen van A.T. Kraan het concertgebouw Concordia verbouwde tot bioscoop. De
zandstenen voorgevel met hoger opgetrokken middenpartij is uitgevoerd in art
déco-vormen en met veel glas-in-lood.
Sociëteiten. De buitensociëteit van de in 1768 opgerichte herensociëteit Amicitia
(Steenstraat 2) [75] werd in 1932 vervangen door het huidige gebouw in
zakelijk-expressionistische stijl naar ontwerp van B. Buurman. Bij het oude gebouw
behoorde de in 1898 naar plannen van W.C. Mulder opgetrokken kegelbaan (bij
Steenstraat 2), een langgerekt en smal gebouw met vakwerkgevels en uitstekende
zadeldaken in chaletstijl. De studentensociëteit Minerva (Breestraat 48-50) [76] is
een functionalistisch gebouw met brutalistische details, gebouwd in 1963 naar ontwerp
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van J.W.C. Boks, W. Eijkelenboom en A. Middelhoek, ter plaatse van een afgebrande
voorganger.
Kantoor- en bankgebouwen. Door W.C. Mulder ontworpen zijn de voorm.
Rijnlandsche Bank (Nieuwe Rijn 11) [77], gebouwd in 1891 in rijke
neorenaissance-stijl, en de Leidsche Spaarbank (Oude Rijn 56-58) [78] uit 1904,
opgetrokken in geel-oranje verblendsteen met rationalistische elementen (het lagere
rechter bouwdeel 1974). Eveneens van zijn hand is het in jugendstil-vormen
uitgevoerde Sijthoffgebouw (Doezastraat 3) [79], dat in 1908 tot stand kwam als
kantoor voor deze uitgeversmaatschappij en voor het Leidsch Dagblad (tot 1917).
De ingangspartij heeft men in 1960 gewijzigd. Het voorm. kantoorgebouw van de
Leidsche Levensverzekeringsmaatschappij (Rapenburg 1-1a) [80] verrees in 1914
in Nieuw Historiserende vormen en kreeg daarbij een opvallende afgeronde hoekpartij
met koepelbekroning. Kleinere vroeg-20ste-eeuwse kantoorpanden zijn Rapenburg
108 (circa 1905) in jugendstil-vormen met rode verblendsteen en Breestraat 63 (circa
1910) met rationalistische elementen. Architect W.M. Dudok leverde in 1914 het
ontwerp voor het markant gelegen en rijk expressionistisch vormgegeven
kantoorgebouw van het Leidsch Dagblad (Witte Singel 1), dat in 1916-'17 werd
verwezenlijkt in opdracht van G.H. Sijthoff. De terracotta reliëfs met voorstellingen
(schrijvende en sprekende mens) zijn vervaardigd door W.C. Brouwer.

Leiden, Wollendekenfabriek Van Wijk
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Boven aan de regenpijpen zitten in zink uitgevoerde gestileerde olifantskoppen. De
voorm. Nederlandsche Bank (Kort Rapenburg 1-3) [81], opgetrokken in 1919 naar
ontwerp van J.A.G. van der Steur, is een blokvormig gebouw in ‘Um 1800’-stijl.
Opvallend modern is het organisch vormgegeven kantoor van Katwijk Farma b.v.
(Archimedesweg 2) uit 1995 naar ontwerp van A. Alberts en M. van Huut.
Pakhuizen. In de 17de eeuw hadden veel huizen tevens een opslag- of
pakhuisfunctie, zoals te zien is bij Hooigracht 5-7 en Herengracht 82. Rond 1650
geheel als pakhuis gebouwd is Oude Rijn 90 (met trapgevel). Het Graanmagazijn
der Armen (Oude Rijn 44-46) [82] werd in 1754 (gevelsteen) gebouwd als een dubbel
pakhuis ter plaatse van het 15de-eeuwse Huiszittenhuis. Het links aangrenzende pand
Oude Rijn 42 diende tot 1870 als broodbakkerij. In 1988 heeft men het complex
verbouwd tot studentenhuisvesting. Een vergelijkbare brede afgeknotte topgevel als
Oude Rijn 44 bezit het tot woonhuis verbouwde pakhuis Nieuwstraat 31a (circa
1700). Uit het midden van de 19de eeuw dateren de in sobere neoclassicistische
vormen gebouwde pakhuizen Oude Rijn 36, met in de kroonlijst een olifantje op een
console, en Lange Mare 60. Het pakhuis Nieuwstraat 43 uit 1863 heeft drie
pakhuisdeuren boven elkaar. Het voorm. pakhuis Nieuwe Rijn 71 (circa 1870) kreeg
gepleisterde lisenen en daklijst in de stijl van J.W. Schaap en het voorm. graanpakhuis
Nieuwstraat 32 (circa 1875) is uitgevoerd in eclectische stijl. Iets jonger is het pakhuis
Oude Rijn 89 uit 1904. Windmolens. In 1743 verrees op het Grote of
Rijnsburgerbolwerk - ter plaatse van een voorganger uit 1667 - de korenmolen De
Valk (2de Binnenvest-
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gracht 1) [83], een hoge ronde stellingmolen met een met dakleer beklede kap
(gerestaureerd 1996). Als houtzaagmolen ingericht zijn de molens De Heesterboom
(Haagweg 57) uit 1804 (gerestaureerd 1994) en De Herder (Haarlemmerweg 80),
die in 1884 vanuit Amsterdam naar hier is overgebracht. Beide zijn stellingmolens
met een houten onderbouw, een met riet gedekte achtzijdige romp en twee lage
houten zijvleugels. Windmolen De Put (1ste Binnenvestgracht 11) [84] is een replica
uit 1987 van een gesloten houten standerdmolen uit 1640 van Jan Jansz de Put.
Verder zijn in de buitenwijken diverse poldermolens behouden, zoals de
Maredijkmolen (Groene Maredijk ong.) uit 1735 (gerestaureerd 1983) en de
Kikkermolen (Oegstgeesterweg ong.) uit 1752. Deze houten wipmolens bemaalden
respectievelijk de Maredijkpolder en de Kikkerpolder. Eveneens genoemd naar de
bijbehorende polders zijn de Stevenshofmolen (Tine Tammespad ong.;
Stevenshofpolder), een in 1763 grotendeels herbouwde ronde grondzeiler, de
Stadsmolen (bij Gooimeerlaan 3; Slaagh of Grote en Kleine Stadspolder), een
flesvormige grondzeiler uit 1853, en de Roodenburgerpoldermolen (Kanaalweg 80;
Roodenburger- en Cronesteinpolder), een in 1893 herbouwde gedrongen ronde
grondzeiler.
Brouwerijen en stokerijen. Van oudsher kende Leiden verschillende
destilleerderijen en bierbrouwerijen. Een van de oudste voorbeelden is de voorm.
bierbrouwerij Apothekersdijk 12 uit de tweede helft van de 17de eeuw. Rond 1905
werd het gebouw in gebruik genomen als mineraalwaterfabriek en bierhandel. De
voorm. likeurstokerij De Fransche Kroon (Langegracht 59-65) [85], voorheen
Hartevelt & Zn., omvat nu nog drie pakhuizen met puntgevels en een kantoorpand,
respectievelijk gebouwd in 1817 en 1825 op de plek van een voorganger uit circa
1740. De eigenlijke destilleerderij bevond zich aan de Zandstraat. De voorm.
likeurstokerij W. Schüdel & Co. (Breestraat 15a) [86] uit 1893 bestaat uit een
kantoorpand met een opvallende houten erker en daarachter een langgerekt
bedrijfsgebouw. De voorm. bierbrouwerij De Posthoorn (Oude Vest 169) stamt uit
de 18de eeuw, maar kreeg het huidige aanzicht rond 1890. Wat rest is de overwelfde
toegangspoort naar de brouwerij (afgebrand in 1919) en enkele dienstwoningen
uitgevoerd met vakwerk- (achtergevels) en chaletstijl-detaillering. In het pand Nieuwe
Rijn 82, gebouwd in 1891 in neorenaissance-stijl, was op de begane grond een
agentschap van de Zuidhollandsche Bierbrouwerij gevestigd. Het achterste deel van
het pand diende nog een tijd lang als limonadefabriek. Een vergelijkbare combinatie
van bedrijfsactiviteiten bestond ook in het pand Utrechtse Veer 24, dat is voorzien
van een betegelde jugendstilpui uit 1905.
Textielnijverheid. Van de voor Leiden vanouds belangrijke, maar nu verdwenen,
textielnijverheid zijn nog verschillende fabrieksgebouwen behouden. De voorm.
wollendekenfabriek Van Wijk (Hogewoerd 145-153) [87] werd gebouwd in 1840 mogelijk naar ontwerp van Th. Molkenboer - en in 1862 aangekocht door de firma
Van Wijk. Bij een verbouwing onder leiding van W.C. Mulder verrees een vleugel
met sprinklertoren (1910) naast de bestaande vleugel aan de Hogewoerd, die met
een etage werd verhoogd (1912). Aan de Levendaal kwam in 1910-'13 een vleugel
met betonskeletconstructie tot stand. In 1988 heeft men het complex ingrijpend
verbouwd. De voorm. wollendekenfabriek J. Scheltema (Oude Singel 56) [88],
opgericht in 1817, was tot 1958 gevestigd in een groot complex langs de Marktsteeg
(circa 1880), dat rond 1895 werd uitgebreid met een pand in neorenaissance-stijl aan
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de Oude Singel. De voorm. wollendekenfabriek J. Zuurdeeg & Zn. (Oude Singel
174-176) [89] was sinds 1877 gevestigd in een inmiddels verdwenen fabriekspand
van de textielfirma Krantz, waarvóór in 1895 naar ontwerp van W.F. van der Heijden
het behouden kantoorgebouw in neorenaissance-stijl werd geplaatst. In de brede
gevel zit een herplaatst poortje uit 1652, afkomstig van de brouwerij De Clock, waar
Jan Zuurdeeg in 1805 de dekenfabriek begon. Van de voorm. wollendekenfabriek
Zaalberg (Vestestraat 7) [90] resteert het drielaags magazijn annex kantoor uit 1909,
waarvan de voorgevel is bekleed met lichtgekleurde geglazuurde baksteen. Een groot
blokvormig fabriekspand uit 1925 met expressionistische details is de voorm.
confectiefabriek Engelstein (Herengracht 36-38). De naastgelegen neorenaissance-villa
Herengracht 34 uit 1895 diende als directeurswoning. De voorm. textielfabriek Clos
& Leembruggen (3de Binnenvestgracht ong.) [91], gebouwd in 1939-'47 naar plannen
van B. Buurman, is een langgerekt tweelaags pand dat oprijst uit het water van de
Maresingel. De raam- en deurkozijnen zijn vervaardigd van het toen moderne
schokbeton. De in 1978 gesloten fabriek is tegenwoordig in gebruik als kantoor
(energiebedrijf).
Overige bedrijfsgebouwen. Een van de grootste nog bestaande Leidse
fabriekscomplexen is de voorm. meelfabriek De Sleutels (Oosterkerkstraat 18) [92],
opgericht in 1884 door A. de Koster en A.J. Koole (gesloten 1988). Ontworpen door
W.C. Mulder zijn het ketelhuis (1896) met rondbooggewelf op kolommen en het in
gewapend cement uitgevoerde silogebouw voor graanopslag (1898-1904). Een
staalskelet met houten vloeren heeft het hoge riffellokaal (voor het scherpen van de
maalwalsen uit 1931). Een functionalistisch ontwerp van J.A. van der Laan is het
meelpakhuis (1937), voorzien van een betonskelet met paddestoelvloeren. In
functionalistische stijl ontwierp B. Buurman het kantoor en de dienstwoning (beide
1940). Het gebouw van de voorm. conservenfabriek Tieleman & Dros
(Middelstegracht 83-89b) [93], gesticht in 1877, kwam rond 1900 tot stand in
neorenaissance-stijl, mogelijk naar ontwerp van W.C. Mulder. Boven de poort zit
een erker in chaletstijl. Eveneens door Mulder ontworpen is het kantoorgebouw van
de voorm. broodfabriek Ceres (Korevaarstraat 30) [94], waarvan het linkerdeel met
trapgevel in 1894 werd opgetrokken en het rechter bouwdeel in 1910. De voorm.
stoomdrukkerij Eduard IJdo (Koppenhinksteeg 2) [95] en het bijbehorende woonen winkelpand (Hooglandsekerkgracht 4) werden in 1889-'90 gebouwd naar een
neorenaissance-ontwerp van D. Veilbrief. In 1901-'02 verrees naar plannen van J.
van Lokhorst
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het voorm. rijkszuivelstation (Vreewijkstraat 12), dat diende voor boteronderzoek
en het toezicht op de naleving van de boterwet. Het door L. en J.A. van der Laan
ontworpen gebouw van de voorm. koffiefabriek en theehandel Het Klaverblad
(Korevaarstraat 2f) [96], gesticht in 1769, dateert uit circa 1924. Na de sluiting in
1987 heeft men de fabriek verbouwd tot een winkel met bovenwoningen. De fabriek
van de Stichting Het Kaasmerk (Roomburgerweg 3) kwam in 1926-'27 tot stand naar
een functionalistisch ontwerp van G. Stapenséa met bijbehorende kantoren en een
directeurswoning. Aan de achterzijde bevindt zich een hal met sheddaken.
Van het voorm. openbaar slachthuis (Pasteurstraat 1), opgericht in 1903, zijn op
het terrein het slachthuisgebouw, de keuringsloods en de personeelskantine behouden.
Verder wordt het toegangshek geflankeerd door een dienstwoning met aangebouwd
kantoor en de voorm. directeurswoning (Maresingel 20), met tuinhuis in chaletstijl.
Nutsgebouwen. Op het terrein van het energiebedrijf bevindt zich aan de Mare
het restant van de watergasfabriek (bij Langegracht 70), bestaande uit enkele
gebouwen uit 1902-'06 in sobere neorenaissance-stijl met klimmende boogfriezen.
Verder staat hier het sober gedecoreerde smalle en diepe gebouw van de voorm.
vuilverbrandingsoven (bij Langegracht 70) uit 1913, mogelijk ontworpen door J.H.E.
Rückert. De oven is in gebruik gebleven tot 1929. De overige gebouwen van het
gemeentelijk energiebedrijf (Langegracht 70) dateren uit circa 1930. De voorm.
watertoren (Hoge Rijndijk 154) verrees in 1908 voor de Leidsche
Duinwatermaatschappij naar een ontwerp van W.C. van Manen en met advies van
S. de Clercq. De zandsteenkleurig bepleisterde toren heeft een met baksteen opgevulde
betonnen skeletconstructie en is voorzien van een uitkragend

Leiden, Nieuwsteegbrug
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betonnen vlakbodemreservoir. Het gebouw uit 1911 van de voorm. Stedelijke
Fabrieken van Gas en Electriciteit (Hooigracht 12-14) [97] is opgetrokken in rode
verblendsteen en vertoont late jugendstil-elementen. De erker boven de ingangspartij
heeft een hardstenen reliëfvoorstelling met in het midden een klok. Het rioolgemaal
(Geregracht 50) kwam in 1935 tot stand naar een ontwerp in
zakelijk-expressionistische vormen van J.E. de Meyier of G. van der Mark. Het
gebouw bevat tevens een trafohuisje en een urinoir.
Bruggen. Tot de oudste van de vele bruggen over de Leidse grachten behoren de
al begin 13de eeuw genoemde Visbrug (bij Aalmarkt 21) [98], die de huidige vorm
kreeg in 1652, en de St.-Jansbrug (bij Donkersteeg 21), die is verbouwd in 1670 en
voorzien van een ijzeren overspanning in 1914. Het aantal bruggen nam toe met de
groei van de stad; eerst in hout gebouwde bruggen werden later in steen vernieuwd.
De Vlietbrug (bij Boisotkade 3) is een gemetselde boogbrug uit circa 1600 met
zandstenen banden en een sluitsteen met leeuwenmasker. De Koornbrug (bij Nieuwe
Rijn 23) [99] uit 1642 is een gemetselde brug van drie bogen bekleed met natuursteen.
In 1825 werd deze brede brug voorzien van twee door S.
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van der Paauw ontworpen neoclassicistische houten galerijen met dorische zuilen.
Andere voorbeelden van gemetselde bruggen met drie bogen zijn de in 1669
herbouwde Nonnenbrug (bij Rapenburg 58), de Doelenbrug (bij Rapenburg 57) uit
circa 1650 en de Lourisbrug (bij Herengracht 40a) uit 1659. De uit 1667 daterende
Zijlpoortsbrug (bij Herensingel 53) had oorspronkelijk twee doorvaartopeningen
met houten ophaalbruggen, die vervangen zijn door een vast dek met ijzeren liggers
(1913 en 1937). Ook andere oude bruggen hebben later een vast brugdek met ijzeren
liggers gekregen, zoals de eenbogige St.-Jeroenbrug (bij Rapenburg 117) uit 1577,
de brug bij Oude Varkensmarkt 19 uit 1610, de uit 1660 daterende Kerkpleinbrug
(bij Herengracht 88) met twee zijbogen en een vaste brugdek in het midden, en de
oorspronkelijk driebogige Herenbrug (bij Herengracht 1) uit 1659, waarvan de
middenboog in 1910 is vervangen door een ijzeren overspanning. Verder kreeg de
in 1665 naar ontwerp van Willem van der Helm driebogig gebouwde Kerkbrug (bij
Hooglandsekerkgracht 2a) in 1867 een door de firma D.A. Schretlen & Co.
vervaardigde dubbele ijzeren ophaalbrug. Voorbeelden van 18de-eeuwse gemetselde
boogbruggen zijn de Molensteegbrug (bij Vliet 35) uit 1730 en Marepoortsbrug (bij
Nieuwe Mare 1) uit 1775. Rond 1900 gebouwd is de Bostelbrug (Kort Rapenburg),
een met hardsteen beklede brug met drie openingen (gerenoveerd 1984).
Vaste bruggen van gietijzer zijn onder meer de Nieuwsteegbrug (bij Rapenburg
120), vervaardigd in 1884 door de Haagse firma Enthoven & Co., de Oranjebrug
(Oranjegracht) uit 1867 en de Vreewijkerbrug (Witte Singel ong.) uit 1901.
Voorbeelden van ongelijkarmige gietijzeren draaibruggen met één draaipijler zijn
de Scheluwbrug (bij Oude Rijn 93) uit 1858 en de Kleine Havenbrug (bij Havenkade
1) uit 1870, de laatste vervaardigd door de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij
te Leiden.
Over het Galgewater ligt de Blauwpoortsbrug (bij Blauwpoortsbrug 1), die in
1910-'11 met het bijbehorende brugwachtershuis in historiserende vormen

Leiden, Fontein Vismarkt

werd gebouwd ter vervanging van een brug uit 1866. De in het midden geplaatste
ijzeren rolbasculebrug met elektrisch mechanisme is ontworpen door J.H.E. Rückert.
De gevelstenen in het als viswinkel ingerichte brugwachterhuis zijn afkomstig van
de Blauwpoort. De Grote Havenbrug (bij Havenplein 3), eveneens een ijzeren
rolbasculebrug, werd gebouwd in 1929-'30 naar een expressionistisch ontwerp van
G. van der Mark en C. van der Vlis.
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Voorbeelden van ijzeren ophaalbruggen zijn de Spanjaardsbrug (Lage Rijndijk)
uit 1933-'34, samengesteld uit balanspriemen in vakwerkconstructie en hameistijlen
in vollewandconstructie, en de Rijnzichtbrug (Morsweg) uit 1932 met
brugwachtershuis en trafohuisje. De laatstgenoemde ligt naast een ijzeren
draai-spoorbrug uit 1877. Voorbeelden van ijzeren bascule-ophaalbruggen zijn de
Singelbrug (Utrechtse Veer) en de Rijnbrug (bij Nieuwe Rijn 107), beide uit 1936,
en de Schrijversbrug (Herensingel) uit 1940. Tot slot kan nog vermeld worden de
ijzeren hefspoorbrug uit 1941 bij de Haagweg.
Het stationsgebouw van de Lijndiensten Stoomvaartmaatschappij ‘De Volharding’
(Haven 1-5) [100] is een naar plannen van W.C. Mulder in 1880 gebouwd en in 1890
met een etage verhoogd pand. De voorgevel in neorenaissance-stijl heeft in het
midden een neogotisch driepasmotief. Tot 1930 vertrokken van hier lijndiensten naar
Gouda en Amsterdam.
Het station Leiden Centraal (Stationsweg) is in 1993-'95 gebouwd naar ontwerp
van H.G.J. Reijnders en verving het station van H.G.J. Schelling uit 1953.
Kenmerkend zijn de witte stalen vakwerkconstructie van het hoofdgebouw en de
gebogen witte perronoverkapping.
De fontein op de Vismarkt, uitgevoerd in hardsteen en wit marmer, werd in
1692-'93 opgericht ten behoeve van de visverkopers, naar ontwerp van Jacob Roman.
Het beeldhouwwerk is van Johannes Hannaert en Cornelis Minee. Rond de fontein
heeft men in 1858 een decoratief gietijzeren hekwerk geplaatst.
Pompen. De 18de-eeuwse waterpomp op de Garenmarkt heeft een houten
pomphuis op hardstenen voetstuk en wordt bekroond door een zandstenen sajetklos
(17de eeuw). Eveneens 18de-eeuws zijn de hardstenen pompen aan de
Hooglandsekerkgracht, met bovenop een afbeelding van een burcht,
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en in de Nieuwstraat, die is uitgevoerd met obeliskdecoratie.
Gedenktekens. Het in brons uitgevoerde standbeeld van Herman Boerhaave
(Boerhaavelaan ong.) werd in 1872 vervaardigd door J.Th. Stracké en de gieterij
Enthoven & Co. te Den Haag. In het Van der Werffpark staat een in 1884 geplaatst
bronzen standbeeld van Pieter Adriaansz van der Werff, de burgemeester die stand
hield bij de belegering van Leiden in 1574. De forse hardstenen sokkel heeft aan vier
zijden een koperen reliëfvoorstelling vervaardigd door J.Ph. Koelman. In het Plantsoen
staat een in 1924 ter gelegenheid van 350 jaar Leidens ontzet geplaatst natuurstenen
gedenkteken. De in 1920 op de kop van het Rapenburg (bij nr. 1) ter herinnering aan
de oorlogsjaren 1914-'18 en als eerbetoon aan burgemeester Gijselaar opgestelde
bakstenen Gijselaarsbank, is door W.C. Brouwer uitgevoerd in expressionistische
stijl. Aan de Tweede Wereldoorlog memoreren de in 1946 opgerichte
oorlogsmonumenten aan de Haagse Schouwweg en in de Atjehstraat (bij nr. 4), het
laatste in de vorm van een hoge zuil.
Parken. Aan de zuidoostzijde van de binnenstad werd in 1836 het Plantsoen
opengesteld, ontworpen door S. van der Paauw als een landschappelijk wandelpark.
Het Van der Werffpark (Steenschuur ong.) kwam in 1886 tot stand naar ontwerp van
H. Copijn, ter plaatse van een door de buskruitramp van 1807 ontstaan open terrein
dat jarenlang dienst had gedaan als militair exercitieterrein. Het Bos van Bosman
(Wassenaarseweg ong.) is het restant van de voorm. buitenplaats Nieuweroord van
A.G. Bosman, waarvoor tuinarchitect L.A. Springer in 1917 en in 1919 ontwerpen
in gemengde tuinstijl maakte. Het in 1920 aangelegde Kooipark (Kooilaan ong.) een klein park rond een oorspronkelijke eendenkooi - was de eerste groenvoorziening
van enige betekenis buiten de singels. Op initiatief van enkele particulieren werd in
de crisisjaren het Leidse Hout (Houtlaan ong.) aangelegd in de Kikkerpolder, naar
een ontwerp uit 1927 van K.C. van Nes in samenwerking met het stedenbouwkundig
bureau Granpré Molière, Verhagen & Kok. In 1957 heeft men het Leidse Hout
samengevoegd met het aangrenzende Bospark.
Begraafplaatsen. In 1810 werd door C. Mulder een plan gemaakt voor een
begraafplaats voor welgestelden op het Nieuwe Bolwerk aan de Groenesteeg. De
eerste begrafenissen vonden in 1813 plaats. Pas na 1827 maakte stadsarchitect S.
van der Paauw een officieel plan van aanleg voor de Alg. begraafplaats Groenesteeg
(Groenesteeg 126) [101]. De door hem ontworpen wit gepleisterde aula (1828) werd
in 1859 in eclectische stijl verbouwd en met een etage verhoogd naar plannen van
J.C. Rijk. Ernaast staat een ijzeren toegangshek met hardstenen obeliskvormige
hekpijlers. Na de sluiting in 1975 en de restauratie in 1993-'95 is de begraafplaats
nu opengesteld als stadspark. Interessante graftekens zijn die voor historicus R. Fruin
(† 1899), de obelisk in jugendstil-vormen naar ontwerp van Thérèse van Hall voor
musicus F. Coenen († 1904) en het grafteken voor A.C. van Gogh-Carbentus (†
1907), de moeder van Vincent van Gogh. Ook de stadsarchitecten S. van der Paauw
(† 1869) en J.W. Schaap († 1885) liggen hier begraven. In 1828 is op het bolwerk
bij de Zijlpoort de R.K. begraafplaats Zijlpoort (Haven 64) [102] opengesteld. De
door Th. Molkenboer ontworpen gepleisterde neoclassicistisch kapel uit die tijd kreeg
rond 1890 een neogotische gevel met dakruiter en wordt geflankeerd door een
dienstwoning en dienstruimten. Interessant is het grafteken voor hoogleraar J.M.
Schrant († 1864). De Alg. begraafplaats Rhijnhof (Laan Te Rhijnhof 4), aangelegd
in 1909 op de overtuin van de buitenplaats Rhijnhof, heeft aan het begin van de oude
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toegangslaan een laat-18de-eeuws ijzeren toegangshek met natuurstenen ronde
hekpalen.

Leiderdorp
Dijkdorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de oeverwal van de Oude Rijn.
Leiderdorp wordt voor het eerst vermeld tussen 1130 en 1157. Bij het beleg van
Leiden in 1573-'74 bleef er weinig van het dorp over. Tot in de 20ste eeuw
concentreerde de langgerekte bebouwing zich langs de Oude Rijn (Achthoven,
Hoofdstraat) en vanaf 1930 volgde een uitbreiding van het lint in noordelijke richting.
Na de Tweede Wereldoorlog is Leiderdorp een forenzengemeente geworden en is
het aan Leiden vastgegroeid.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 19) is een recht gesloten pseudo-basilicale kerk met
smalle zijbeuken, dakruiter en portaal. Deze kerk kwam in 1620-'22 met laat-gotische
elementen tot stand ter plaatse van een al in 1209 vermelde voorganger. De in 1846
toegevoegde toren is bij de restauratie in 1967-'70 vervangen door een reconstructie
van het westportaal uit 1781. Verder zijn toen de dakruiter en de consistorie
gereconstrueerd en de funderingen van de verdwenen vrijstaande middeleeuwse toren
zichtbaar gemaakt. In de dakruiter hangt een klok uit 1477. Tot de kerkinventaris
behoren een preekstoel uit circa 1650 en een herenbank uit 1687, vervaardigd door
Harmannus (van) Groen). Het door Johannes Mitterreither gebouwde orgel (1781;
gerestaureerd 1974-'76) heeft een orgelkast in Lodewijk XVI-stijl.
De Geref. kerk (Hoofdstraat 73) is een recht gesloten driebeukige kerk voorzien
van een aangebouwde consistoriekamer en een toren van drie geledingen met
opengewerkte klokkenstoel. Deze in neorenaissance-stijl gebouwde kerk verrees in
1890-'91 naar ontwerp van J.W. en G.W. Meijer, evenals de blokvormige pastorie
(Hoofdstraat 75).
De voorm. openbare lagere school (Kerklaan 14) is een drieklassige gangschool
uit 1863 met bakstenen pilasters tegen de voorgevel waarvan het middendeel tot
tuitgevel is opgetrokken. Het voorm. postkantoor (Hoofdstraat 6), een gepleisterd
tweelaags dwars pand met ingangsomlijsting en eclectische elementen, dateert uit
1870.
Het voorm. raadhuis (Hoofdstraat 1-3) bestaat uit een rond 1880 gebouwde voorm.
burgemeesterswoning (Berkenrade ong.), waar in 1934-'36 in traditionalistische
vormen een tweelaags gebouw met slanke dakruiter tegenaan werd gebouwd naar
plannen van J. Kakes, ter vervanging van een voorganger uit 1868. De achteruitbouw
dateert uit 1968.
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Woonhuizen. Uit de 18de eeuw dateren de diepe eenlaagspanden Hoofdstraat 24
en Hoofdstraat 42 met ingezwenkte lijstgevels. Blokvormige tweelaags huizen met
lijstgevel en omlijste ingang uit de tweede helft van de 18de eeuw zijn Kerklaan 12
en Bruggestraat 1. Uit de 19de eeuw dateren het diepe eenlaagspand Hoofdstraat
14 (1860), met een tot dakkapel opgetrokken middendeel, de voor dakpannenfabrikant
J. Koning gebouwde blokvormige villa Hoofdstraat 77 (circa 1890) en het eenlaags
middenganghuis Achthovenerweg 10 (1895) met hoger opgetrokken middenrisaliet.
De twee laatstgenoemde huizen vertonen neorenaissance-invloeden. De blokvormige
villa Hoofdstraat 2 (1905) heeft rationalistische details en een zeshoekig tuinhuisje
aan de Oude Rijn. Jugendstil-details zijn zichtbaar bij Achthovenerweg 2c (circa
1905), dat is voorzien van erkers en torenvormige opbouwen, en het diepe huis
Hoofdstraat 196 (circa 1908) met winkelpui. Steenfabrikant J. Koning liet in 1904
de villa Hoofdstraat 59 bouwen met een tweelaagse, driezijdig gesloten uitbouw.
Als directeurswoning voor H.P. Koning verrees in 1906 de villa Casa Cara
(Achthovenerweg 17) bij de - inmiddels gesloopte - steenfabriek. Het rond 1925
gebouwde dubbele huis Hoogmadeseweg 14-16 heeft haaks uitgebouwde hoeken
met topgevels en loggia's. Zakelijk-expressionistische details vertoont het dubbele
huis Hoofdstraat 35-37 (circa 1930).
Boerderijen. Uit 1642 dateert de krukhuisboerderij Hoofdstraat 31 met kelder en
opkamer. Enkele boerderijen zijn ontstaan als hofstede en later uitgegroeid tot een
buitenplaats met behoud van de agrarische functie; ze bezitten daarom nog vaak een
oudere kern. Een 18de-eeuwse kern heeft de boerderij Bouwlust (Achthovenerweg
25-27), waaraan in de 19de eeuw het voorhuis met schilddak (circa 1820) en het
driezijdig gesloten zomerhuis met boenhok zijn toegevoegd. Bij de boerderij Agthoven
(Achthovenerweg 49a) bevindt zich tegen de linker voorzijde een kelder met
15de-eeuws gewelf en een opkamer als restanten van het in 1880 gesloopte,
grotendeels 18de-eeuwse herenhuis. Een oudere kern hebben ook de langhuisboerderij
Dijkzicht (Achthovenerweg 13), met vroeg-19de-eeuws woongedeelte, en de
gepleisterde boerderij Hoogkraan (Achthovenerweg 43) met blokvormig tweelaags
voorhuis (circa 1880). Recentere voorbeelden van langhuisboerderijen zijn
Achthovenerweg 54 (1860), In den Houtkamp (Van Diepingenlaan 2; 1860), met
aangebouwd zomerhuis, Zijldijk 36 (1882) en Ringgraaf (Achthovenerweg 51; 1886).
Een villa-achtig voorhuis hebben de langhuisboerderijen Ruigekade 9 (1905) en de
Hendrica Hoeve (Van de Valk Boumanweg 188b-190; 1920). De in 1940 verwoeste
Hoeve Welgelegen (bij Achthovenerweg 60) heeft men in 1941 in traditionalistische
vormen herbouwd naar plannen van J.A. van der Laan en J.W. Reijneveld.
De voorm. meelfabriek ‘Zijlstroom’ (Zijldijk 28) is een blokvormig drielaags
pand uit 1916 (op tegeltableaus).
De ophaalbrug ‘Doesbrug’ over de Does (bij Hoofdstraat 203) dateert uit 1887
en werd vervaardigd door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’.
Poldermolens. In de omgeving van Leiderdorp staan veel poldermolens.
Voorbeelden van, vaak ingrijpend gerestaureerde, wipmolens zijn de bij de jachthaven
gelegen Kalkpoldermolen uit 1685 (restauratie 1899), de Munnikenmolen (Persant
Snoepweg 1) uit 1890 bij de Dwarswetering en - aan de zuidzijde van de Does - de
Achthovense Molen (Ruigekade ong.) uit 1893 voorzien van een dakbedekking van
zinken losanges. De genoemde molens hebben een met riet gedekte ondertoren en
een met hout bekleed bovenhuis. Zij bemaalden respectievelijk de Kalkpolder, de
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Munnikenpolder en de polder Achthoven. Voorbeelden van met riet gedekte achtkante
grondzeilers zijn de uit 1830 daterende kleine Doeshofmolen (Ruigekade ong.) aan
de oostzijde van de Does en de in 1850 door molenmaker Pieter Samuel gebouwde
Zijllaanmolen (Weidemolen ong.) aan de zuidzijde van de Dwarswetering. Deze
molens bemaalden respectievelijk de Huis ter Doespolder en de Zijllaan- en
Meijepolder.

Leidschendam
(gemeente Leidschendam-Voorburg)
Dorp, ontstaan na de aanleg (rond 1240) van een vanaf de duinen landinwaarts
lopende dijk, waardoor de Vliet werd afgedamd. De nederzetting ontwikkelde zich
vanaf de 13de eeuw bij deze dam. Door tegenwerking van Gouda en Dordrecht kwam
er pas in 1578 een schutsluis in de dam (vernieuwd 1648 en 1886-'88). Vanaf de
17de eeuw werden aan de Vliet diverse buitenplaatsen aangelegd, maar deze zijn
vrijwel alle verdwenen. Het ten noorden van Leidschendam gelegen dorp Veur
groeide begin 20ste eeuw aan Leidschendam vast en in 1938 werden de gemeenten
Veur en Stompwijk (met daarin Leidschendam) samengevoegd tot de nieuwe
gemeente Leidschendam. Bij het nieuwe raadhuis verrees een woonwijk. Na de
Tweede Wereldoorlog volgden uitbreidingen aan de noordwestzijde tot aan de
spoorlijn Den Haag-Leiden en ten zuidoosten van de Vliet.
De Herv. kerk (Delftsekade 7), een rijzige achtzijdige kerk, werd gebouwd in
1647-'53 naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande en vervolgens na brand (1691)
herbouwd in 1693-'96 naar plannen van Jacob Roman. In 1864-'65 heeft men de kerk
verhoogd en deels gepleisterd, en kreeg ze haar huidige neoclassicistische aanzien
met achtzijdig tentdak en opengewerkte lantaarn. Daarin hangt een door Claude
Fremy gegoten klok

Leidschendam, Herv. kerk
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Leidschendam, Raadhuis

(1685). Tot de inventaris behoren een rijk gesneden laat-17de-eeuwse preekstoel met
bijbehorend doophek en een herenbank uit 1697.
De R.K. St.-Petrus en Pauluskerk (Sluiskant 29) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en aan de zuidwestzijde een toren met frontalen
en naaldspits. De eindgevels van middenbeuk en transept zijn voorzien van
roosvensters. Deze neogotische kerk verrees in 1878-'80 naar ontwerp van E.J.
Margry. In 1990-'91 heeft men de toren en de voorgevel gerestaureerd. De
glas-in-loodramen (1881) zijn van atelier F. Nicolas & Zn. en J.B.F. Capronnier
(Brussel). J. Dunselman verzorgde de interieurpolychromie (hersteld circa 1990) en
de kruiswegstaties. Het Maria-altaar is ontworpen door Margry, evenals de in
neorenaissance-stijl uitgevoerde pastorie (Sluiskant 28; 1880).
Overige kerken. De Geref. kerk op Damlaan 44 is een eenvoudige zaalkerk uit
1909 met geveltoren. Naoorlogs is de (Geref.) Kruisheuvelkerk (Burg. Roeringlaan
6; 1962, J.H. van der Zee). Een bijzonder voorbeeld van een modern kerkgebouw is
de ronde R.K. St.-Jozef Opifexkerk (Burg. Sweenslaan 5-9; 1961-'63, H.C. van de
Leur) met vrijstaande betonnen klokkentoren.
De psychiatrische inrichting ‘Schakenbosch’ (Veursestraatweg 185) werd in
1939 gesticht in opdracht van de Stichting ‘Hulp en Heil’. Het complex met
hoofdgebouw, paviljoens en een U-vormig dienstgebouw is uitgevoerd in
zakelijk-expressionistische stijl. Later toegevoegd is de moderne Herv. kapel (1960,
A. van Essen).
Het raadhuis (Raadhuisplein 1) is een robuust paviljoenachtig gebouw met hoog
schilddak en flankerende lage zijvleugels met kleine paviljoens. Dit door A.J.
Kropholler in traditionalistische vormen

Leidschendam, Woon- en winkelpand Sluiskant 21
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ontworpen raadhuis dateert uit 1940. Het uitgebouwde ingangsportaal is voorzien
van schilddragende leeuwen (J.C. Altorf). Op de gevel zijn de wapenschilden van
de oude gemeenten Veur en Stompwijk aangebracht.
Buitenplaatsen. Ter plaatse van een boerderij stichtte Christiaan Roos in 1792
de buitenplaats Rozenrust (Veursestraatweg 104). Het wit gepleisterde
neoclassicistische eenlaags buitenhuis heeft een hoog souterrain en een dubbele
bordestrap naar de hoofdingang met ionische pilasteromlijsting. Mogelijk naar plannen
van J.D. Zocher jr. werd het park rond 1830 gewijzigd in landschapsstijl. Van de al
in de 17de eeuw vermelde buitenplaats Leeuwenbergh (Westvlietweg 115) kwam
het huidige huis rond 1880 tot stand in neorenaissance-stijl (verhoogd 1925). Het
bijbehorende park is inmiddels bebouwd (Parc Leeuwenbergh). In het landschappelijk
aangelegde park van de buitenplaats Zeerust (Westvlietweg 148) staat een in 1889
gebouwd eclectisch buitenhuis. De in oorsprong 17de-eeuwse buitenplaats heette
aanvankelijk Tolzicht en kreeg in 1853 de huidige naam. Het oude huis werd
afgebroken bij de verbreding van de Vliet rond 1885. De wit gepleisterde
tuinmanswoning (Westvlietweg 149) is rond 1875 gebouwd.
Woonhuizen. Verschillende woonhuizen in Leidschendam hebben een
18de-eeuwse lijstgevel, soms vóór een oudere kern. Voorbeelden zijn het diepe pand
Delftsekade 12 en de later gepleisterde dwarse panden 't Regthuis (Delftsekade 14)
en 't Waeghuis

Leidschendam, woonhuis Vliet en Hove
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Leidschendam, Woonhuizen spoorwegpersoneel Raadhuislaan e.o.

(Delftsekade 16); de kelder van het laatste is mogelijk 17de-eeuws. Sluisplein 1 en
14 hebben een kroonlijst met gesneden consoles in Lodewijk XV-stijl (circa 1760).
Laat-18de-eeuws zijn de herenhuizen Sluiskant 14 en 24, beide voorzien van een
ingangsomlijsting.
Rond 1900 zijn in neorenaissance-stijl gebouwd het dubbele huis Venestraat 22-24
(1895) en het rijk uitgevoerde woon- en winkelpand Sluiskant 22 (1898). Het woonen winkelpand Sluiskant 21 (circa 1905) vertoont zowel neorenaissance- als
jugendstil-elementen. Voorbeelden van jugendstil zijn het woon- en winkelpand
Sluisplein 7, het huis Damlaan 45 en het woningblok Damlaan 27-43. Rond 1910
opgetrokken in chaletstijl zijn onder meer de dubbele villa's Westvlietweg 138-139
en Kon. Julianaweg 5-7, de villa Voorburgseweg 39 (met koetshuis) en de
dienstwoning van Provinciale Waterstaat Leidsekade 25. Opmerkelijk is het
geprefabriceerde houten landhuis Vliet en Hove (Westvlietweg 123; 1921), gebouwd
volgens het blokhuisbouw-systeem en geleverd door de firma Christoph & Unmack
A.G. uit Niesky (Silezië). De R.K. woningbouwverenigingen Willibrordus en St.
Jozef verwezenlijkten woningbouwcomplexen in traditionalistische vormen, zoals
de complexen St.-Jozefstraat e.o. (circa 1920) en Hertogstraat e.o. (circa 1925). Het
complex (beneden- en boven)woningen aan de Plaspoelkade e.o. (circa 1930) kwam
tot stand in opdracht van de woningstichting voor spoorwegpersoneel. De gevel aan
de Zijdestraat heeft tegeltableaus met de tekst ‘Woningstichting’ ‘Spoorwegpersoneel’.
De uitbreidingswijk Raadhuislaan e.o. (1939-'41) is in traditionalistische stijl
ontworpen door A.J. Kropholler.
Boerderijen. Uit het midden van de 16de eeuw dateren nog krukhuisboerderijen,
waarvan Westbosch (Julianaweg 118-120) het meest oorspronkelijk is en nog een
ankerbalkgebint bevat. De voorgevel kreeg een symmetrische indeling doordat de
vroeg-17de-eeuwse topgevel met entree rechts werd gespiegeld. De boerderij
Veurseweg 288 is in de 18de eeuw vergroot. Noortheylaan 1 is in 2002 ingrijpend
gerestaureerd als dubbele villa ‘Bohemenhoeve’. Het enige voorbeeld van een
hallenhuisboerderij met inpandige onderkelderde opkamer is Noord Veur (Veurseweg
217) uit 1683. De in 1882 op de plaats van het in 1880 afgebroken buitenhuis Meyvliet
gebouwde boerderij Meyvliet (Westvlietweg 150-151) heeft een dwars geplaatst
woonhuis met chaletstijl-sierspant. Voorbeelden van langhuisboerderijen uit de late
19de eeuw zijn Hofstede Honert (Westvlietweg 83; 1876), met gesneden windveren
en siermetselwerk, de boerderij Voorzorg (Oostvlietweg 31; circa 1890) en de Hoeve
Buitenzorg (Oostvlietweg 21; 1891). Bij de laatste staan aan weerszijden van de oprit
gietijzeren rolpalen (gebruikt voor de trekschuit). Uit 1904 dateert de langhuisboerderij
Oostvlietweg 37.
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Windmolen ‘De Salamander’ (De Wiek 19) is een achtkante stellingmolen met
een met riet gedekte romp en kap. Aan weerszijden van deze uit 1792 daterende
houtzaagmolen staan houten zaagschuren op gemetselde poeren. In 1990 is de molen
overgebracht naar de huidige plaats aan de Vliet en vervolgens gerestaureerd.
Het voorm. kaaspakhuis met bijbehorend woonhuis (Delftsekade 30-31) verrees
in 1902 naar een ontwerp met neorenaissance-details van A. Romeyn. Tussen pakhuis
en woonhuis staat een koetshuis.
De voorm. limonadefabriek ‘P. Verlaan en Zn.’ (Venestraat 56) werd in 1931
gebouwd naar ontwerp van architect Halverhout en heeft een dubbele bovenwoning
met halfronde erkers.
Het Dr. Neherlaboratorium (St.-Paulusstraat 4) werd in 1953-'55 voor technisch
onderzoek ten behoeve van de P.T.T. gebouwd naar ontwerp van S.J. van Embden.
Het moderne gebouw bestaat uit drie hallen, waarvan de middelste de in glas
uitgevoerde hoofdentree bevat (decoraties G. Reub). De constructie van gewapend
beton heeft borstweringen van schokbetonplaten en stalen ramen. De hoog boven
het gebouw uitrijzende toren is bestemd voor het opstellen van instrumenten.
Het sluizencomplex in de Vliet (Sluiskant ong.) werd in 1886-'88 verwezenlijkt
naar ontwerp van H. de Mol van Otterloo en verving een oude sluis met enkele
schutkolk uit 1648. Het huidige complex heeft twee gemetselde sluiskolken met vijf
paar puntdeuren. De zes tandwielkasten van de verzonken windwerken vormen de
basis van gietijzeren, met plantmotieven versierde, lantaarnpalen gegoten door Th.
Rouakkers & Zn. uit Helmond. De twee geklonken ijzeren ophaalbruggen zijn
geleverd door G.B. Meijer uit Musselkanaal (Gr.). Het L-vormige
sluiswachterskantoor (Sluisplein 10; 1886-'88, F.J. Nieuwenhuis) is in rijke
neorenaissance-stijl uitgevoerd.
Het elektrisch gemaal ‘mr.dr. Th.F.J.A. Dolk’ van het Hoogheemraadschap
Delfland (Plaspoelkade 73) is rond 1940 gebouwd in traditionalistische vormen.
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Leimuiden
(gemeente Jacobswoude)
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen en in 1063 voor het eerst vermeld.
De ontginningsas wordt gevormd door de W. van der Veldenweg en de Dorpsstraat.
Rond de Herv. kerk vormde zich in de 19de eeuw een kleine dorpskom. Na de Tweede
Wereldoorlog is Leimuiden in westelijke richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 49) is een zaalkerk, waarvan de grotendeels
ingebouwde toren een opengewerkte achtkante bovenbouw en naaldspits heeft. Deze
kerk werd in 1805 gebouwd ter vervanging van een voorganger uit 1555. Bij een
restauratie in 1963-'65 heeft men de consistoriekamer toegevoegd en de achtkante
torenopbouw vernieuwd. Tot de inventaris behoren enkele 17de-eeuwse grafzerken,
een laat-18de-eeuwse orgelkast, een preekstoel (1806), twee herenbanken (circa
1805) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1866).
De R.K. St.-Joannes de Doperkerk (W. van der Veldenweg 22) is een driezijdig
gesloten zaalkerk met een half-ingebouwde toren van twee geledingen met omloop
en naaldspits. Deze kerk kwam in 1851-'54 tot stand naar een ontwerp met
vroeg-neogotische elementen van C. Dobbe ter vervanging van een schuurkerk uit
1752. De kapelvormige ruimten aan weerszijden van de toren heeft men in 1928 naar
plannen van L. Robbers toegevoegd. Het door gestukadoorde kruisribgewelven
gedekte interieur bevat een neogotische inventaris uit de bouwtijd met een door L.
Veneman vervaardigd hoofdaltaar, een communiebank en een door C. Dobbe
gemaakte preekstoel. Het Ypma-orgel is uit 1856.
Van het kerkhof dateren toegangshek en baarhuisje uit circa 1860. De pastorie
(W. van der Veldenweg 24) is een blokvormig pand uit circa 1865, ontworpen door
J.J.W. van Leeuwen.
De Geref. kerk (Dr. Stapenseastraat 36) is een zaalkerk uit 1912 voorzien van
een opengewerkt geveltorentje met spits.
De voorm. openbare lagere school (W. van der Veldenweg 69-71) is in 1874
gebouwd als een tweeklassige middengangschool met aangebouwde
onderwijzerswoning voorzien van een ingezwenkte lijstgevel.
Boerderijen. In de kern 18de-eeuws is de langhuisboerderij W. van der Veldenweg
43 met kelder en opkamer. Waardevol is ook de langhuisboerderij Weltevreden (W.
van der Veldenweg 8) uit circa 1820 met gezwenkte voorgevel en haaks aangebouwd
zomerhuis en spoelhok. De rond 1905 opgetrokken boerderij Dr. Stapenseastraat
24 heeft een dwars geplaatst woongedeelte. Woonhuizen. Het dwarse eenlaagspand
W. van der Veldenweg 3 heeft mogelijk een oudere kern maar dateert in de huidige
vorm uit circa 1820. Rond 1880 gebouwd is de voorm. onderwijzerswoning
(Dorpsstraat 41) met neoclassicistische details. Vroeg-20ste-eeuws zijn de eenlaags
villa's Dorpsstraat 30 (circa 1910) en Dr. Stapenseastraat 2 (circa 1915), beide met
een haaks uitgebouwd tweelaags bouwdeel.
Het voorm. stoomgemaal ‘Van der Breggen’ aan de Drecht (Vriezekoop Zuid
51-53), gelegen ten oosten van Leimuiden, werd in 1879 gebouwd ter bemaling van
de Wassenaarsche polder en in 1914 geëlektrificeerd. Het gebouw vertoont
neoclassicistische invloeden.
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Lekkerkerk
(gemeente Nederlek)
Dijkdorp langs de Lek, ontstaan op een oeverwal en voor het eerst vermeld in de
13de eeuw. De op een ovale donk gelegen kerk was mogelijk al eerder gesticht.
Haaks op een kerkring-achtige dorpsstructuur ontstond de Kerkweg en parallel aan
de dijk (Voorstraat) de Achterstraat. In de 19de eeuw reikte de bebouwing tot het
Raadhuisplein, met laat-19de-eeuwse arbeiderswoningen ten noorden van de
Achterstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordzijde uitgebreid
in de polder.
De Herv. kerk (bij Kerkplein 8) is een zaalkerk voorzien van een ingebouwde
toren met houten lantaarn. Van de in 1512 door herbouw ontstane laatgotische kerk
bleef na verwoesting in 1576 slechts het schip en zijn steunberen met natuurstenen
hoekblokken over. De kerk werd in 1615 herbouwd zonder koor en transept (beide
aangegeven in het plaveisel). Na het instorten van de toren in 1779 verrees de huidige
toren in 1780 (gevelsteen) naar plannen van G. van der Linden. De neoclassicistische
torenbekroning uit 1830 is ontworpen door P. Adams en bevat een door Gerrit Bakker
gegoten klok (1779). Bij het herstel van de kerk in 1838 heeft men de laatste resten
van het koor verwijderd. Een ingrijpende modernisering in 1954 is bij de algehele
restauratie in 1980-'82 ongedaan gemaakt.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken op
korbeelstellen. Tot de inventaris behoren het klankbord van de 17de-eeuwse preekstoel
met koperen lezenaar (1724), een koperen kroon met voorstelling van de aartsengel
Michaël (circa 1615) en een door Schölgens & Van den Haspel gebouwd orgel (1874,
gerestaureerd 1990). De pastorie (Kerkplein 9) is fors tweelaags pand met een rijke
eclectische gevel (1887).
De voorm. synagoge (Voorstraat 148-150) werd in 1862 ingericht op de
bovenverdieping van het woonhuis van P.H. van Blankensteijn. Hier vonden tot 1922
religieuze bijeenkomsten plaats.
Raadhuizen. Tot 1879 vergaderde de gemeente in de van oorsprong 17de-eeuwse,
maar inmiddels sterk gerestaureerde, voorm. herberg Het Bonte Paard (Lange Stoep
33; gevelsteen

Lekkerkerk, Herv. kerk (1993)
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Lekkerkerk, Raadhuis (1994)

1646). In 1879 verrees het forse gebouw Raadhuisplein 1-5 als raadhuis, annex posten telegraafkantoor en dienstwoning naar een neoclassicistisch ontwerp van L. Exalto.
Vanaf 1912 was het geheel als raadhuis in gebruik en in 1938 werd aan de oostzijde
in dezelfde stijl een nieuwe vleugel aangebouwd. Sinds 1990 heeft het gebouw een
culturele en horecabestemming.
De voorm. openbare lagere school (Opperduit 144) werd in 1874 gebouwd als
een vierklassige gangschool, met aan de dijkvoet een neoclassicistische
onderwijzerswoning.
Het voorm. postkantoor (Schoolweg 2-4) is een rond 1910 gebouwd tweelaags
pand in rationalistische stijl met chaletstijl-details en een betimmerde topgevel.
Woonhuizen. Karakteristiek zijn de aan de dijk gebouwde diepe huizen, zoals
Voorstraat 78 met een 17de-eeuwse kern (lelieankers), ingezwenkte lijstgevel en
een rieten zadeldak. Vroeg-19de-eeuws zijn Lange Stoep 10, met ingezwenkte
lijstgevel en een dwars aangebouwde werkplaats, en het dwarse huis Lange Stoep
29-31. Het dwarse dijkhuis Voorstraat 17 met kantoor en koetshuis werd rond 1870
gebouwd voor de heer Kersbergen, directeur van een zalmvisrederij. Op het dak
liggen Oegstgeester dakpannen. Het diepe huis Voorstraat 92 kreeg rond 1880 een
blokbepleistering en ook het rond 1890 gepleisterde huis Voorstraat 142 heeft
mogelijk een oudere kern. Burg. Van de Willigenstraat 29 is een voorbeeld van de
rond 1885 gebouwde diepe huizen. Het woon- en winkelpand Voorstraat 20 (circa
1895) toont een grote driepasnis in de geveltop. Voorbeelden van dwarse huizen uit
circa 1900 zijn Korte Achterweg 2 en Schoolweg 5, en uit die tijd dateren ook de
arbeiderswoningen Schoolweg 8-18. Voorzien van jugendstil-details is het woonhuis
Burg. Van de Willigenstraat 104 (1912). In het kader van

Lekkerkerk, Koetshuis bij Voorstraat 17
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volkswoningbouw bouwde men het complex Welgelegen (Kerkweg 93-103; 1905-'10)
en de door Z.D.J.W. Gulden en M. Geldmaker met mansardedaken ontworpen
woningen Kerkweg 5-91 (1922)
Boerderijen. Tot de oudste boerderijen van Lekkerkerk behoort de
krukhuisboerderij Opperduit 360 (17de-eeuwse kern) met dwarsdeelschuur. De
mogelijk 18de-eeuwse boerderij Opperduit 370 heeft een klein verschil in nokhoogte
tussen voor- en achterhuis. Voorbeelden van tweebeukige boerderijen zijn Opperduit
452 (18de eeuw), met gepleisterd woonhuis en een deels gepotdekselde stal, en
Opperduit 454 (circa 1800) met een hogere schuur. Karnmolens uit de eerste helft
van de 19de eeuw zijn te vinden bij de boerderijen Voorstraat 212 en Opperduit 308.
De boerderijen Opperduit 82 en Schuwacht 176 dateren uit het begin van de 19de
eeuw. Voorbeelden van midden-19de-eeuwse langhuisboerderijen zijn Opperduit
434 (circa 1850), Opperduit 352 (1859) en de Opperduithoeve (Opperduit 448, circa
1860). De boerderij Ouderzorg (Opperduit 326; circa 1920) valt op door de hoge
puntgevel en de krachtige rondboog-entree. Voorbeelden van boerderijen met een
dwars geplaatst woonhuis zijn Lekzicht (Schuwacht 236) en Schuwacht 238-240,
beide gebouwd rond 1870 met een dakerker en eclectische details. De boerderij
Oordeelt

Lekkerkerk, Boerderij Ouderzorg
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Niet (Opperduit 328-330; circa 1930) is een moderne variant van dit type.
Pakhuizen. Aan de Lekdijk staan enkele voorbeelden uit circa 1910, zoals het
voorm. kaaspakhuis Voorstraat 2-6, het pakhuis bij Opperduit 2, en buitendijks de
voorm. pakhuizen Opperduit 67 en Neef (bij Opperduit 85).
Begraafplaatsen. De in 1867 aangelegde Alg. begraafplaats (Opperduit 438)
heeft een gietijzeren hek met gevleugelde zandlopers uit die tijd, alsmede een aula
in zakelijk-expressionistische stijl (1930). Opvallende graftekens zijn de gebroken
zuil op sokkel voor A.A. Tom-Van Oosten († 1892) en de grafsteen voor M.G.J.J.
de Mooij († 1919). De voorm. Isr. begraafplaats (Kerkweg ong.) werd in 1886
gesticht door D.H. van Blankensteijn en was in gebruik tot 1931.

Lexmond
(gemeente Zederik)
Dijkdorp aan de Lek, ontstaan bij de monding van de veenstroom de Laak en voor
het eerst vermeld in 1132. Na 1277 werd de Laak afgedamd en ontstond er buitendijks
een haven. Het binnendijkse gedeelte ontwikkelde zich tot de brede - voorstraatachtige
- Dorpsstraat, die ten zuiden van de kerk overgaat in De Laak. Ook aan de Lekdijk
kwam enige bebouwing tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog is Lexmond vooral
aan de westzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kortenhoevenseweg 4) is een eenbeukige gotische kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met balustrade en
ingesnoerde naaldspits. Het koor en de nagenoeg onversierde toren stammen
vermoedelijk uit de eerste helft van de 14de eeuw. Het schip kwam in de tweede
helft van de 14de eeuw tot stand; het dwarsschip volgde mogelijk begin 15de eeuw.
Bij herstellingen in 1852 kreeg de kerk een nieuwe ingang. De torenbalustrade is
aangebracht bij herstelwerk in 1874. De 19de-eeuwse bepleistering van de kerk heeft
men in 1928-'29 verwijderd. Bij een ingrijpende restauratie in 1954-'58, onder leiding
van J.B. baron van Asbeck, is een nieuwe consistorie toegevoegd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken op
korbeelstellen. Tot de inventaris behoren een rouwbord (1633), een door Jan van
Munnickhoff vervaardigd schuttersbord (1677), een tiengebodenbord (1695), een
door J.S. Strumphler gebouwd orgel (1791) en een preekstoel met doophek (1852).
Raadhuizen. Als rechthuis diende vanouds de herberg ‘De Drie Snoecken’,
Dorpsstraat 65, een vroeg-17de-eeuws dwars pand met een raadzaal op de verdieping
(tot 1936). Daarna werd vergaderd in de voorm. burgemeesterswoning Dorpsstraat
82, een breed pand uit circa 1880 met eenvoudige, gepleisterde lijstgevel.
Het postkantoor (Dorpsstraat 69) is een diep pand uit circa 1905 met
schoudergevel.
De openbare lagere school (De Laak 29-31) werd in 1906 gebouwd als een
drieklassige school met villa-achtige onderwijzerswoning.
Woonhuizen. De oudere bebouwing van Lexmond bestaat uit dwarse huizen. Het
uit 1603 (jaartalankers) daterende kleine dwarse huis Kom Lekdijk 1 is aan weerszijden
voorzien van schoudergevels. De voorgevel heeft in baksteen uitgevoerde frontons
boven de vensters. De huidige kruisvensters dateren
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Lexmond, Brugwachterswoning

van de restauratie in 1971-'72. De kelder met kruisgewelven op een middenkolom
was vermoedelijk onderdeel van een onderkelderde zijkamer van een groter pand,
waartoe ook het buurhuis (Dorpsstraat 137-139) behoorde.
Diverse 17de-eeuwse huizen hebben in de 19de eeuw gepleisterde gevels gekregen,
zoals Dorpsstraat 90 en Dorpsstraat 115-117, de vroegere herberg ‘De Drie Baersen’
(verhoogd 18de eeuw). In het gepleisterde tweebeukige dwarse huis Kom Lekdijk
8-10 zitten 17de-eeuwse krulankers. Neorenais-sance-details vertoont de kleine villa
Kortenhoevenseweg 39 (1906), en rijk versierde windveren, makelaars en
topgeveldecoraties zijn te zien bij Kortenhoevenseweg 73 (eind 19de eeuw), 67 en
89 (beide circa 1905).

Lexmond, Boerderij Lakerveld 55-57
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Boerderijen. Bij Lexmond en de zuidelijker gelegen buurtschap Lakerveld liggen
verschillende waardevolle boerderijen. De krukhuisboerderij Kortenhoevendijk 6
heeft een laat-16de-eeuwse onderkelderde opkamer, een 17de-eeuws voorhuis en
een 18de-eeuws schuurgedeelte. De krukhuisboerderijen Kortenhoevendijk 11 en 17
hebben een 17de-eeuwse oorsprong, evenals de hallenhuisboerderij Kortenhoevendijk
5 (jaartalankers ‘1648’) en de voerdeelboerderijen De Laak 26 (met accoladeboog),
De Laak 27, Lakerveld 147 (met sierankers) en Lakerveld 189 (met wapensteen).
Opmerkelijke 18de-eeuwse hallenhuisboerderijen zijn Lekdijk 40 (‘1702’ op deurkalf)
en de Bergramshoeve (Lekdijk 45; circa 1800). De monumentale herenboerderij
Huize Killestein (Kortenhoevenseweg 41-43), met dwars voorhuis in neoclassicistische
stijl, werd in 1837 (gevelsteen) gebouwd voor de familie Dodde op het erf van het
afgebroken buitenhuis Killesteyn. Voorbeelden van kleinere dwarshuisboerderijen
zijn De Laak 33 (circa 1840), Lakerveld 32 (circa 1860) en - met een serliana in de
dakerker - Lakerveld 187 (circa 1915). Een uitgebouwde zijkamer (ouderhuis) hebben
de boerderijen Lakerveld 138 (circa 1840), 40-42 en 94-96 (circa 1900). Voorbeelden
van langhuisboerderijen zijn De Witte Brug (Lakerveld 141; 1836), Kom Lekdijk 27
(jaartalankers ‘1871’) en Lakerveld 81 (circa 1900). Rijk baksteensierwerk en
windveren met gesneden topgevelversiering hebben Lakerveld 55-57 (circa 1905),
88-90, 103 (beide circa 1915) en - met siertegels in de boogtrommels - Lakerveld
192 (1904).
Poldermolen ‘De Vlietmolen’ (Zederikkade 223), gelegen ten zuidwesten van
Lexmond, heeft waarschijnlijk een 18de-eeuwse oorsprong. Deze in 1997 uitgebrande
en herbouwde wipmolen met scheprad bemaalt de polder Lakerveld en heeft een met
riet gedekte ondertoren en een houten bovenhuis.
De brugwachterswoning bij de Zwaanskuikenbrug over het Merwedekanaal
(Heicopperweg 45-47), gelegen ten zuiden van Lexmond, werd rond 1890 gebouwd
in neorenaissance-stijl met een tweede woning voor de knecht.

Lisse
Dorp, ontstaan eind 11de eeuw op een strandwal. Graaf Willem II stichtte hier rond
1250 een aan St.-Servaas gewijde kapel, die in 1461 door de huidige kerk werd
vervangen. Hieromheen vormde zich de dorpskern (het Vierkant). De bebouwing
groeide verder langs de doorgaande weg over de strandwal (Heereweg), terwijl buiten
de kern een aantal buitenplaatsen ontstonden (nu merendeels verdwenen). Vanaf
circa 1870 ontwikkelde het dorp zich tot een centrum van de bloembollenteelt.
Daarom kreeg Lisse een tuinbouwschool (1910) en ontstond het tentoonstellingsterrein
‘De Keukenhof’ (1949). Vanaf 1930 breidde het dorp zich verder uit aan de oostzijde
en na de oorlog tot aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, alsmede in
zuidelijke richting (Meerzicht, Poelpolder).
't Huys Dever (Heereweg 349a) werd rond 1375 gebouwd in opdracht van Reinier
die Ever. Deze omgrachte en aan één zijde halfrond gesloten woontoren bevat een
overwelfde kelder, een ridderzaal en een kapelzaal. De ingang bevindt zich op de
eerste verdieping. Er volgden uitbreidingen in 1400 en 1550 (delen eerste voorhuis),
circa 1630 (tweede voorhuis) en 1767 (brug voorhof).
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Lisse, R.K. St.-Agathakerk

Het huis was tot 1770 bewoond en raakte in verval in de tweede helft van de 19de
eeuw. In 1973-'77 is de toren ingrijpend gerestaureerd onder leiding van P. van der
Sterre en in 1999 heeft men de fundamenten van de overige bouwdelen opgemetseld
en de gracht gereconstrueerd.
De (Herv.) Agathakerk (Heereweg 250) is een gepleisterde eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor, dwarse aanbouw en een toren van twee geledingen met
tentdak. Koor en schip zijn deels mogelijk nog 15de-eeuws. De vroeg-16de-eeuwse
toren is gedeeltelijk bekleed met tufsteen afkomstig van een 13de-eeuwse kapel ter
plaatse. Na de verwoesting van de kerk in 1573 volgde het gefaseerde herstel van de
toren (vóór 1590), het schip (1592) en het koor (1630; met kooringang). De
bepleistering dateert van een herstelling in 1858. De noorderdwarsarm werd in 1923
toegevoegd. Op de zuidgevel van de toren is een zonnewijzer geschilderd (1728).
Tot de inventaris behoren een tiengebodenbord (1617), een preekstoel (1668;
gewijzigd circa 1970) en een wit marmeren grafmonument voor Wilhelm Adriaen
van der Stel († 1733), oud-gouverneur van Kaap de Goede Hoop, en zijn echtgenote
Maria de Hase († 1723). Rond de kerk ligt een omheind kerkhof met aan zuidzijde
de kosterij (Heereweg 252; 1912, ontwerp L. Tol).
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Lisse, Rijks Middelbare Tuinbouwschool (1994)

Het voorm. R.K. St.-Agathaklooster (Heereweg 258), gebouwd rond 1902 als
liefdesgesticht, is een door J.H.H. van Groenendael ontworpen blokvormig neogotisch
gebouw met topgevel en een dakruiter met hoge spits. Sinds de restauratie (1985)
dient het als kantoor. De bijbehorende schoolgebouwen zijn afgebroken.
De R.K. St.-Agathakerk (Heereweg 273) is een forse driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor, dakruiter en een terzijde geplaatste zeszijdige
toren van vier geledingen. Deze neogotische kerk - bekend als ‘de kathedraal van de
Bollenstreek’ - verrees in 1902-'03 naar ontwerp van J.H.H. van Groenendael. Het
schip heeft steunberen met pinakels en luchtbogen. De torenspits werd in 1929
vervangen door een houten bovenbouw in neobarokke stijl naar ontwerp van J.Th.J.
Cuypers. Kerk en toren zijn gerestaureerd in de periode 1990-'95.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven op colonnetten en achtzijdige
pijlers. Uit de bouwtijd dateren de neogotische altaren en de preekstoel (J.P. Maes),
de vloermozaïeken (A.J. Hooggreef), de glas-in-loodramen (J. Nicolas) en de
wandschilderingen (J. en K. Dunselman). Het Adema-orgel (1913) is geplaatst in
een neogotische orgelkast (F.W. Mengelberg). De neogotische pastorie (Heereweg
275) dateert eveneens van 1902.
De R.K. kerk Onbevlekt Hart van Maria (Nassaustraat 47) is een driebeukige
basilicale kerk met halfronde apsis en een voorportaal. Deze in de traditionalistische
stijl van de Bossche School uitgevoerde kerk kwam in 1951-'52 tot stand naar een
op de vroeg-christelijke kerkbouw geïnspireerd ontwerp van A.H.J. Paardekoper (in
samenwerking met Dom. H. van der Laan). Het interieur wordt gedekt door een
cassetteplafond.
Overige kerken. Karakteristieke zakelijk-expressionistische voorbeelden zijn de
Chr. Geref. kerk (Veldhorststraat 48; 1928), de Geref. kerk ‘De Klister’ (Heereweg
105; 1933), met toren en moderne entree, en de Geref. Gemeentekerk (Tulpenstraat
27; 1936). De Geref. kerk Vrijgemaakt (Prinsessestraat 1; 1950, W. de Jonge) is een
eenvoudig wit gepleisterd zaalkerkje met dakruiter en uitgebouwd portaal.
Het voorm. patronaatsgebouw (Bondstraat 13) werd in 1918 gebouwd naar een
traditionalistisch ontwerp van C.W. Barnhoorn.
De voorm. Rijks Middelbare Tuinbouwschool (Heereweg 343-345) kwam in
1910-'11 tot stand naar ontwerp van L. Tol en K.C. van Nes als een U-vormig
tweelaags schoolgebouw in Nieuw Historiserende stijl en heeft een pronkrisaliet in
neo-Lodewijk XVI-vormen met het wapen van Lisse. Ernaast staat het in
expressionistische stijl uitgevoerde Laboratorium voor het Bloembollenonderzoek
(1921, C.J. Blaauw; herbouwd na brand in 1928).
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Lisse, Keukenhof, buitenhuis

Overige scholen. Van de voorm. openbare lagere gemeenteschool (Heereweg
253) dateert het achterste gedeelte uit 1885 en is het voorste gedeelte in 1939
toegevoegd naar een traditionalistisch ontwerp van L. Tol. De Chr. lagere school
‘De Akker’ (Schoolstraat 11a) is een achtklassig schoolgebouw uit 1905 met
jugendstil-elementen.
Keukenhof (Keukenhof 1). Deze buitenplaats werd in de 17de eeuw gesticht door
Adriaen Maartensz Block, die in 1641 een onderkelderd classicistisch buitenhuis liet
optrekken. Naar plannen van E. Saraber werd dit huis in 1861-'63 voor C.A.A. baron
van Pallandt getransformeerd in een neogotisch kasteel door de toevoeging van ronde
hoektorens met verschillend gevormde spitsen. Aan de westzijde verrees een
avant-corps (voorbouw) bestaande uit een vierkante middentoren waarin de omlijste
ingangspartij geflankeerd wordt door kleinere vierkante torens. In het park staat de
in 1643 in opdracht van Adriaen Maartensz Block gebouwde U-vormige boerderij
(Keukenhof 5) met kelder en opkamer. Uit de 18de eeuw dateert het washuis. Het
Zwitsers speelhuis uit 1850 (eerste steen) heeft spitsboogvensters en een ruim
overkragend rieten schilddak met gesneden windveren. Binnen bevinden zich imitaties
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Lisse, Villa De Venne met bollenschuren

van Romeins mozaïekwerk en verder Oudhollandse tegeltableaus en schouwen. In
1857 leverde Saraber het ontwerp voor het koetshuis (Keukenhof 2-6). Het
19de-eeuwse eendenhuis heeft een rieten dak met houten duiventil. In de gepleisterde
gevels zijn sintels en slakken verwerkt. Het sparrenhuisje is een houten tuinprieel
uit circa 1900 (gerestaureerd 1997).
Parkaanleg. De 17de-eeuwse geometrische tuin bij het huis werd rond 1725 in
opdracht van Henry van Heemskerck gewijzigd. Aan het eind van de 18de eeuw
begon de omvorming in een park in landschapsstijl, naar voorbeeld van de ertegenover
gelegen buitenplaats Zandvliet (1772 gekocht door baron Du Tour). Nadat de beide
buitenplaatsen in 1808 waren samengevoegd, stelden J.D Zocher jr. en L.P. Zocher
in 1854 een reorganisatieplan voor beide delen op, waarbij de Stationsweg met een
bocht om het huis Keukenhof werd verlegd en de oprijlaan met een bocht naar de
nieuwe hoofdingang in de westgevel werd geleid.
Op het terrein van de voorm. buitenplaats Zandvliet is in 1949 het
tentoonstellingsterrein De Keukenhof tot stand gekomen, naar plannen van
tuinarchitect W. van der Lee. Van de oude situatie resteert de 18de-eeuwse
gepleisterde dubbele dienstwoning ‘'t Hoogje’ (Stationsweg 164-166) bij de ingang.
De vijverpartij en het zogenaamde Oosterse plantsoen zijn nog onderdelen van de
aanleg uit 1854 (J.D. en L.P. Zocher). De Keukenhofmolen, een met riet gedekte
achtkante stellingmolen, is in 1957 naar de huidige locatie gebracht. De bovenbouw
(1892) is afkomstig van een poldermolen uit Slochteren (Gr).
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft het eenvoudige diepe huis
Heereweg 347c. Voorbeelden van eclectische herenhuizen zijn het wit gepleisterde
pand Heereweg 225 (circa 1865), de voorm. pastorie van de Herv. kerk Grachtweg
2 (1876) en de eveneens met gepleisterde hoeklisenen en middenrisaliet uitgevoerde
herenhuizen Heereweg 33 en Heereweg 227. Het woonhuis Heereweg 291, met een
later verhoogde lijstgevel, en het herenhuis Heereweg 280 (circa 1900) zijn uitgevoerd
met neorenaissance-details. Fraaie villa's uit die tijd zijn de dubbele villa Winterrust
(Heereweg 297-299), de villa's Solsiden (Achterweg 8; 1905) en Heereweg 119, en
de wit gepleisterde villa Somalo (Heereweg 28). Opvallend is de door J. London
ontworpen wit gepleisterde villa Heereweg 107 (1907) met verdiepingserker en
houten geveltop. De met torenpartij uitgevoerde villa Maria's hof (Heereweg 317)
kwam in 1906 tot stand naar ontwerp van A.J. Joling als dokterswoning met
praktijkruimte en apotheek. Uit 1914 dateert de villa Catharina (Heereweg 462) met
gekleurde metselwerkdecoraties.
Kwekerswoningen met bollenschuren. Karakteristiek is de in 1891 voor
bloembollenkweker S.P. ten Kate gebouwde woning Nieuw
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Lisse, Boerderij 't Lammetje Groen (1977)

Zomerzorg (Heereweg 287-289) met aangebouwde schuur. In 1899 heeft men het
huis aan de voorzijde vergroot naar plannen van A.J. Salm en voorzien van een
gepleisterde voorgevel. Kweker A. Verduijn liet rond 1910 de villa De Venne
(Heereweg 341) bouwen met bijbehorende bollenschuren. Uit dezelfde tijd dateert
de kwekersvilla Heereweg 423-425 van het bollenbedrijf Dames & Werkhoven. De
bollenschuur met kantoor is een tweelaags pand met expressionistisch siermetselwerk
(circa 1920). Vergelijkbaar is de bollenschuur Heereweg 429 (circa 1920). Uit 1928
dateert de kleine villa met bollenschuur van de firma H.v.d. Zon, Heereweg 450-452.
De voorm. bollenschuur met aangebouwd kantoor Heereweg 30 werd in 1922
gebouwd voor de firma Gebr. Driehuizen naar plannen van L. Tol.
Boerderijen. Van oorsprong 17de-eeuws zijn de met riet gedekte stolpboerderij
Langeveld ('t Lange Rack 2), met deels onderkelderde uitbouw, en de
hallenhuisboerderijen Heemskerk (Heereweg 443) en 't Lammetje Groen (Stationsweg
53-55); de laatste werd gebouwd in 1650 en uitgebreid in 1784. Voortgekomen uit
een 17de-eeuwse hoeve is het opvallende complex Achterweg Zuid 35-39 met een
breed dwars woonhuis voorzien van hoekrisalieten en een middenpartij met trapgevel.
In 1660 liet jhr. Adriaan van der Laen een hofstede met jachtkamer en stallen bouwen.
Het woongedeelte kreeg, waarschijnlijk
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Lisse, R.K. H.H. Engelbewaarderskerk, plattegrond

rond 1790, twee zijvleugels en werd in 1855 verbouwd en vergroot. Bij een verdere
verbouwing in het begin van de 20ste eeuw heeft men het complex ingericht als
bollenbedrijf en het woongedeelte opgedeeld in vier werkmanswoningen.

Lisse, R.K. H.H. Engelbewaarderskerk

De dwarshuisboerderij Middelburg (Loosterweg Noord 6) werd in 1852 opgetrokken
in neogotische stijl. Rond 1900 gebouwd zijn de langhuisboerderijen Heereweg 351
(1895) en Laan van Rijckevorsel 16, de laatste voorzien van gesneden windveren en
een zomerhuis.
Poldermolens. De Lisserpoelpolder werd bemalen door de mogelijk uit 1676
daterende Lisserpoelmolen (Rooversbroekdijk 100), een met riet gedekte achtkante
grondzeiler met vijzel. Van hetzelfde type is de in 2003 na brand herbouwde en met
riet gedekte Zemelmolen (bij 1e Poellaan 59), waarvan het bouwjaar onbekend is en
die voorheen de Zemelpolder bemaalde. Ten westen van Lisse staat aan de Leidsevaart
de Lageveensemolen, een in 1890 na brand herbouwde houten wipmolen met scheprad,
die de Lageveensepolder bemaalt. Het voorm. station (Stationsweg 55-59) werd in
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1904-'05 gebouwd voor de H.IJ.S.M., waarschijnlijk naar ontwerp van D.A.N.
Margadant. Terzijde staat een bagage- en goederenloods. Sinds 1945 dient het niet
meer als station.
Kantoren. Het woon- en kantoorpand Vuursteeglaan 12-16 (1924) is ontworpen
door C.W. Barnhoorn. K. Barnhoorn en Th. van der Eerden ontwierpen het voorm.
kantoor van het elektriciteitsbedrijf Hillegom-Lisse-Sassenheim (Vuursteeglaan 9;
1931), een breed zakelijk expressionistisch gebouw met hogere middenpartij. Een
traditionalistisch ontwerp van J. Gratama en A.L. Dinger is de voorm. Incassobank
(Heereweg 124; 1938). Dit met trapgevels uitgevoerde L-vormige hoekpand heeft
een forse dakruiter met uurwerk en hoog helmdak.
De R.K. H.H. Engelbewaarderskerk (Heereweg 457), gelegen ten zuiden van
Lisse, is een grote centraalbouw uit 1929-'30, ontworpen door J. Stuyt in
samenwerking met bouwpastoor Sentenie. De centrale koepel heeft een twaalfzijdig
tentdak met lichtbeuk in de tamboer en is aan de binnenzijde voorzien van een
schildering van J. Dunselman. Nabij de kerk staan de pastorie (Heereweg 459; 1930,
J. Stuyt), het zusterhuis (Heereweg 465) en de R.K. lagere jongens- en meisjesschool
met gymzaal (Heereweg 455-463; 1929, beide C.W. Barnhoorn) en het broederhuis
(Heereweg 453; 1934, J. Duynstee).
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Loosduinen
(gemeente 's-Gravenhage)
Dorp, ontstaan bij de eind 12de eeuw door graaf Floris III op een strandwal gebouwde
boerderij ‘Losdun’. Graaf Floris IV stichtte er rond 1230 een cisterziënserinnenabdij.
Na de plundering en verwoesting van dit klooster in 1574 bleef de abdijkerk als
dorpskerk behouden. Met Den Haag was Loosduinen vanouds verbonden via de
Haagweg en de in 1645 daarnaast gegraven Loosduinse Vaart. Het rond 1900
welvarende tuindersdorp Loosduinen werd in de 20ste eeuw ingesloten door de
bebouwing van Den Haag, waarbij het grondgebied in fasen (1902 en 1923) werd
geannexeerd.
De Herv. kerk (Willem III-straat 40) bestaat uit een recht gesloten schip en een
toren van twee vierkante en twee achtzijdige geledingen, voorzien van haakse
steunberen en een ingesnoerde spits. Schip en toren zijn overblijfselen van de in 1574
verwoeste cisterziënserinnenabdij; het koor verdween waarschijnlijk pas in 1791.
De drie oostelijke traveeën van het behouden vroeg-gotische schip kwamen tot stand
in het tweede kwart van de 13de eeuw. Rond 1300 werden twee traveeën toegevoegd
en verrees de toren. De pinakelachtige bekroningen bij de steunberen van de toren
zijn een toevoeging van een restauratie in 1941-'42 (H.H. van Zeggeren). Bij een
ingrijpende restauratie in 1970-'75 is een neogotisch transept (1908) gesloopt en zijn
de loopgangen bij de oudste schipvensters gereconstrueerd. Ook is toen de consistorie
naast de toren herbouwd en heeft men achter de kerk een nieuw bijgebouw
opgetrokken.
Het interieur wordt gedekt door een balkenzoldering op korbeelstellen. Tot de
inventaris behoren een rijk uitgevoerde preekstoel (1629), afkomstig uit de Herv.
kerk te Wijdenes, en verder een doophek met doopboog en lezenaar (1737) en een
orgelkast van Joachim Reichner (1781) met een door C.F. Witte vernieuwd orgel
(1856).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Loosduinse Hoofdstraat 4-6) is een
driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van twee
geledingen met achtzijdige

Loosduinen, Herv. kerk
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bovenbouw en spits met frontalen. Deze neogotische kerk verrees in 1880-'81 naar
ontwerp van E.J. Margry. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven
(middenbeuk) - met schilderingen van C. Dunselman - en stenen kruisribgewelven.
De kerk bevat een Maarschalkerweerd-orgel (1903). Bij de kerk staan een pastorie
(1881, E.J. Margry) en een H. Hartbeeld (1929, atelier Brom).
Het voorm. St.-Leonardusgesticht (Burgemeester Hovylaan 4-12), gebouwd in
1907 in een combinatie van neogotische en neorenaissance-vormen, wordt geflankeerd
door school- en patronaatsgebouwen uit 1929 in zakelijk-expressionistische vormen.
De psychiatrische inrichting ‘Bloemendaal’ (Monsterseweg 29-125), nu
psycho-medisch centrum Parnassia, werd in 1891 als krankzinnigengesticht ingericht
op de buitenplaats Bloemendaal door de Vereniging tot Christelijke Verzorging voor
Geestes- en Zenuwzieken. Het landhuis werd in 1895 gesloopt. Van het tussen 1891
en 1930 verwezenlijkte gebouwencomplex is het meeste door de naoorlogse
vernieuwingen verdwenen. Behouden is de kapel uit 1924 met geprononceerde
steunberen en een aangebouwde gehoorzaal. De in de oorlog verwoeste toren heeft
men in gewijzigde vorm herbouwd. Aan de overzijde van de Monsterseweg verrees
in 1930 de kliniek Dorestad (Monsterseweg 216) in zakelijk-expressionistische
vormen.
Ockenburgh (Monsterseweg 4-6). Deze buitenplaats werd omstreeks 1648 gesticht
door Jacob Westerbaen. In opdracht van J.J.H. Huygens werd het 17de-eeuwse huis
rond 1851 in neoclassicistische stijl vernieuwd, waarna in 1889 nog een verbouwing
en uitbreiding volgden. Het wit gepleisterde huis diende vanaf 1932 lange tijd als
jeugdherberg, waarvoor aan de achterzijde een moderne slaapvleugel is toegevoegd
(1973, F. van Klingeren).
Bij het huis staat een voorm. stalgebouw (1851, verbouwd) en bij de toegang een
portierswoning (Monsterseweg 2; circa 1890) met chaletstijl-elementen.
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Loosduinen, Windmolen De Korenaar

Het park bevat deels nog 17de-eeuwse lanen en een mogelijk laat-18de-eeuwse
landschappelijke aanleg (gewijzigd 1880 en 1935).
Rozenburg (Oude Haagweg 377). De kern van deze voorm. buitenplaats is een
wit gepleisterd neoclassicistisch landhuis met souterrain en twee zijvleugels met
portico's. Dit in de kern uit 1775 stammende gebouw kreeg rond 1840 het huidige
uiterlijk. De buitenplaats werd in 1899 gekocht voor de inrichting van een
psychiatrische kliniek (nu Parnassia). Vanwege latere ingrijpende vernieuwingen
resteren uit die fase alleen nog enkele dienstwoningen uit circa 1910 (Oude Haagweg
379, 381 en 389).
Woonhuizen. In 1848 gebouwd is het voorm. boswachtershuis Monsterseweg
162, een eenlaagspand met neogotische elementen en rieten zadeldak. De
neorenaissance-villa Loosduinse Hoofdstraat 101 werd in 1896 gebouwd en was de
ambtswoning van dhr. Hovy, de laatste burgemeester van Loosduinen. De tuinder
E. Flinterman liet in 1907 naar een kleurig jugendstil-ontwerp van J. van Rossum
het herenhuis Oude Haagweg 725 bouwen. Voor het personeel van de tuinderij
dienden de naastgelegen daglonerswoningen Oude Haagweg 719-723 (1873).
Windmolen ‘De Korenaer’ (Margaretha van Hennebergweg 2-4) is een ronde
stenen stellingmolen uit 1721 met rieten kap. De vierkante onderbouw van deze
korenmolen is de onderbouw van een in 1720 door storm verwoeste wipmolen uit
1595. Bij de molen staan een deels gepleisterde molenaarswoning uit 1721 en een
deels laat-19de-eeuws bedrijfsgebouw, nu het Loosduins Museum ‘De Korenschans’.
Het voorm. kantoor van de Westlandsche Stoomtram Maatschappij (Loosduinse
Hoofdstraat 62-64) werd in 1903 gebouwd in neorenaissance-stijl, mogelijk naar
ontwerp van H. Wesstra.

Maasdam
(gemeente Binnenmaas)
Dijkdorp, ontstaan bij de rond 1270 gelegde dam in de (Binnenbedijkte) Maas. Het
oorspronkelijke dorp verdween in de St.-Elisabethsvloed (1421). De herdijking van
het Oudeland van Maasdam en Puttershoek volgde in 1439. De kerk ligt wat
excentrisch aan de andere zijde van de brug over de Boezemvliet. Na de
Watersnoodramp van 1953 is het dorp aan beide zijden van de Boezemvliet uitgebreid.
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Maasdam, Herv. kerk (1994)

De Herv. kerk (Raadhuisstraat 37) is een neoclassicistische zaalkerk met por-
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taal en aan de achterzijde een met leien beklede houten geveltoren. De kerk kwam
in 1870-'71 tot stand naar plannen van J. Visser ter plaatse van een voorganger uit
1427. Op het kerkhof ligt onder meer een marmeren zerk voor A. Vogelaar († 1893)
en T. van der Linde († 1916). De pastorie (Raadhuisstraat 39) is een fors tweelaags
pand uit 1811. Boerderijen. De boerderij Bouwen Veelust (Hoeksedijk 56) heeft een
eenlaags vierkant woongedeelte uit 1827. De in 1912 gebouwde boerderij Kromme
Elleboog 1 vertoont rationalistische details.
Windmolens. In 1822 is de korenmolen De Hoop (Gatsedijk 4) gebouwd, een
achtkantige stellingmolen met een met riet gedekte bovenbouw en kap. De in 1358
bedijkte Sint Anthonypolder werd bemaald door de St.-Anthonymolen (Polderdijk
25), een ronde grondzeiler met scheprad uit 1749. De molen kreeg in 1842 een met
riet gedekte kap.
De Herv. kerk van Sint Anthonie-Polder (Polderdijk 67), oorspronkelijk gewijd
aan St. Anthonius, ligt aan de noordrand van de in 1358 bedijkte Sint Anthonypolder,
de enige polder in de Hoekse Waard die bij de St. Elisabethsvloed (1421) niet onder
water kwam te staan. Kort na 1360 verrees de toren van twee geledingen met tentdak.
In het met rondboognissen gelede bovenste deel hangt een door Gerrit Butendiic
gegoten klok (1436). Ter vervanging van twee opeenvolgende lagere kerken verrees
in de 15de eeuw het nog bestaande, maar later sterk verbouwde, eenbeukige schip.
Begin 16de eeuw volgde het laat-gotische, driezijdig gesloten koor met in de sluiting
een nis gedekt door drie boogjes. De zuidmuur heeft men begin 19de eeuw vernieuwd.
Bij de ingrijpende kerkrestauratie in 1985 is de onderste torengeleding beklampt met
machinale handvormsteen.
Cillaarshoek. Dit dorp ten zuiden van Maasdam ontstond kort na de bedijking
van de polder Het Oudeland van Strijen (1436). De Herv. kerk (Keizersdijk 159),
een zaalkerk voorzien van een met leien beklede houten dakruiter met naaldspits,
werd gebouwd in 1838 ter vervanging van een kerk uit 1615. In de dakruiter hangt
een klok uit 1388. Tot de kerkinventaris behoren enkele grafzerken (16de-17de eeuw)
en een preekstoel (circa 1840). De rond 1840 gebouwde pastorie (Keizersdijk 161)
is een neoclassicistisch tweelaags pand met ingangsomlijsting. De in oorsprong
17de-eeuwse boerderij ‘Dijkzicht’ (Keizersdijk 163) kreeg haar huidige gepleisterde
aanzicht rond 1860.

Maasland
(gemeente Midden-Delfland)
Kerkringdorp in het Westland, gelegen aan de Gaag - vroeger een vloedgeul van de
Maas. Het in 866 voor het eerst vermelde dorp werd in de tweede helft van de 12de
eeuw verplaatst naar een Karolingische vluchtburcht, gelegen in een kromming van
de Gaag ter plaatse van de huidige kerkring. De kerk werd in 1241 door graaf Willem
II aan de Duitse Orde geschonken. Het hier in 1273 gestichte convent werd in 1365
vervangen door een (verdwenen) commanderij ten noordoosten van de kerk. In de
19de eeuw ontwikkelde Maasland zich tot een lineaire nederzetting en na de Tweede
Wereldoorlog is het aan beide zijden uitgebreid. Maasland is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan Maria Magdalena, is een
forse tweebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en nevenkoor en een ingebouwde
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toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. De toren verrees in de eerste
helft van de 15de eeuw en in het midden van die eeuw volgden het laat-gotische
schip en koor. De noordbeuk met nevenkoor, alsmede de doopkapel en sacristie aan
de zuidzijde, werden rond 1500 toegevoegd. De in 1945 uitgebrande kerk heeft men
in 1948-'54 hersteld. Het nevenkoor bezit nog de oorspronkelijke bakstenen
vensterharnassen. Het na de brand in schoon metselwerk uitgevoerde interieur bevat
vroeg-17de-eeuws meubilair (preekstoel, banken) uit de afgebroken kerk van Graft
(NH) en een door C.J.F. Witte gebouwd orgel (1888) uit de Utrechtse Nicolaïkerk
(overgebracht en nieuwe orgelkast 1957). Uit de brand gered zijn de deuren met
gotische spijlen in het koorhek en een bord met ordonnantie op het begraven (1671).
Het voorm. kerkhof is toegankelijk via drie smeedijzeren hekken met hardstenen
hekpalen (circa 1840). De pastorie (Kerkplein 12) is een fors tweelaags pand uit
1868.
De R.K. St.-Maria Magdalenakerk (Hammerdreef 7) is een driebeukige
hallenkerk met driezijdig gesloten koor en een half-ingebouwde toren van drie
geledingen met achtzijdige spits. Deze in 1886-'87 naar plannen van E.J. Margry
gebouwde neogotische kerk bevat een Maarschalkerweerd-orgel (1898). De pastorie
(Meester Postlaan 6) werd in 1908 toegevoegd naar ontwerp van Margry.
De Geref. kerk (Slot de Houvelaan 28), een zaalkerk met portaal en
glas-in-betonvensters, kwam in 1956 tot stand naar een traditionalistisch ontwerp
van A. Warnaar en B.T. Boeyenga.
De voorm. openbare lagere school (Kerkstraat 4) is een neoclassicistisch
eenlaagspand uit 1841, met aan de voorzijde een omlijste ingang voor de
onderwijzerswoning en aan de zijkant een ingang voor de lokalen.
Het voorm. raadhuis annex de veldwachterswoning ('s-Herenstraat 16) dateert
uit 1874 en heeft een souterrain en bel-etage. Bij een verbouwing in 1952-'53 zijn
onder meer de dubbele bordesstrap en de dakruiter vernieuwd.
Woonhuizen. Van het in 1724 gesloopte Commandeurshof resteert alleen het in
1557-'58 gebouwde ‘zomerhuis’ (Commandeurshof 1), bestaande uit

Maasland, Herv. kerk
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Maasland, Woonhuis 's Herenstraat 15 (1982)

twee bouwdelen van ongelijke hoogte. De bijbehorende traptoren werd in 1912
gesloopt. Een aantal van de overwegend diepe huizen van Maasland bezit nog een
17de-eeuwse kern, zoals Doelstraat 2, Burg. Van der Lelykade 2 en het dwarse
eenlaagspand 's Herenstraat 67. Het tweelaagse dwarse huis 's Herenstraat 20 vertoont
17de-eeuwse geblokte ontlastingsbogen in de rechter puntgevel en het huis 's
Herenstraat 60 heeft een sterk gerestaureerde trapgevel (circa 1645). Onderling
vergelijkbaar zijn de gepleisterde tweelaagse hoekpanden Kerkplein 2 en 's
Herenstraat 75. Het eerstgenoemde bestaat uit een 18de-eeuws dwars huis en een
lagere zijvleugel langs de Gaag. Het andere, mogelijk vroeg-19de-eeuwse, dwarse
huis kreeg rond 1880 de huidige bepleistering. Het mogelijk nog 18de-eeuwse huis
's Herenstraat 15 heeft een lijstgevel met afgeschuinde zijkanten. Vergelijkbaar
hiermee, maar hoger, is 's Herenstraat 34. Beide panden hebben een rood gesausde
gevel. Uit de 19de eeuw dateren het diepe huis Burg. Van der Lelykade 4 (1817) met
ingangsomlijsting, het huis Burg. Van der Lelykade 26 (circa 1860) met ingezwenkte
lijstgevel, het tweelaagse herenhuis Kerkweg 15-16 (circa 1860), het eenlaagse
middenganghuis Kluiskade 20 (circa 1880) en het als burgemeesterswoning gebouwde
pand Burg. Van der Lelykade 25 (circa 1895) met een lijstgevel voorzien van getrapte
zijkanten. Rond 1915 verrees het herenhuis Stationsstraat 7, met jugendstildetails.
Windmolens. Ter bemaling van de Dijkpolder diende de Dijkmolen (Molenweg
6), een met riet gedekte achtzijdige bovenkruier op veldmuren uit 1718. Uit 1767
dateert de korenmolen De Drie Lelies (Molenweg 8), een grondzeiler met ronde
bakstenen romp en een met riet gedekte kap.
De voorm. grutterij ‘De Schilpen’ ('s Herenstraat 24) is een als boerderij gebouwd
diep pand met een 16de-eeuwse kern en een laat-18de-eeuwse geblokte
ingangsomlijsting. Het pand is rond 1880 uitgebreid, toen het een winkel werd.
Het voorm. pakhuis Kerkplein 6, een rond 1895 met neorenaissance-details
gebouwd drielaags pakhuis annex kantoor, grenst achter aan de Gaag.
Gemalen. Het kleine gemaal Molenweg 6 uit 1873 bemaalt de Dijkpolder en het
in 1893 naar ontwerp van A. Reuhls gebouwde gemaal met dienstwoning
Commandeurskade 17 de Commandeurspolder.
De Doelbrug over de Gaag ('s Herenstraat ong.) is een ijzeren draaibrug uit
1889-'90.
Het trafohuisje bij Molenweg 14 is een klein doosvormig gebouw van het G.E.B.
uit circa 1935.
Begraafplaatsen. De Oude Alg. begraafplaats (Commandeurskade ong.) werd in
1829 gesticht en heeft een gietijzeren toegangshek (circa 1860). Het baarhuisje dateert
van de uitbreiding in 1920. In 1933 werd aan de overzijde de
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Maasland, Windmolens De Dijkmolen en De Drie Lelies

Nieuwe Alg. begraafplaats (Hofsingel ong.) gesticht, met daarop een aula met
expressionistische details naar ontwerp van A. Warnaar.
Boerderijen. Karakteristieke boerderijen in het dorp zijn de in de kern 17de-eeuwse
krukhuisboerderij Kluiskade 21 (recent sterk gerestaureerd), de 18de-eeuwse
krukhuisboerderij Burg. Van der Lelykade 7 en ten slotte de Arendshoeve
(Commandeurskade 46; circa 1860) met neoclassicistisch dwars voorhuis en een
aangebouwde achthoekige karnschuur. Ten noorden van Maasland liggen enkele
oude boerderijen aan de Gaag. De gerestaureerde hoeve Westgaag 28, met dwars
geplaatst woonhuis, is met rode baksteenkoppen gedateerd ‘1666’. Een 17de-eeuwse
kern bezit ook de krukhuisboerderij Westgaag 100, waarvan het bedrijfsgedeelte in
1928 is herbouwd. De in de eerste helft van de 19de eeuw wit gepleisterde boerderij
Leeuwenwoning (Oostgaag 13) bestaat uit een krukhuisgedeelte met 17de-eeuwse
kern en aansluitend een tweede beuk (18de-eeuws) met uitgebouwde, driezijdig
gesloten tuinkamer. De pijlers van het toegangshek zijn voorzien van wapenhoudende
leeuwen (17de eeuw). Ook de langhuisboerderij Alle Morgen Nieuwe Zorgen
(Oostgaag 49) stamt gezien de geblokte ontlastingbogen uit de 17de eeuw. De
boerderij Niets Zonder Gods Zegen (Oostgaag 55) dateert blijkens een gevelsteen
uit 1778.
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De krukhuisboerderij Westgaag 74 heeft een woongedeelte gedateerd ‘1834’ met
daarin nog twee moerbalken met laat-gotische sleutelstukken (16de eeuw).

Maassluis
Stad, ontstaan op de in de 13de eeuw aangelegde Maasdijk bij de Monstersesluis en
Wateringsesluis. Van hier vertrok het veer naar Brielle (eerste vermelding 1332), ter
verdediging waarvan in 1572 buitendijks een schans werd opgeworpen. In 1598
ontstond een kerk aan de Maasdijk (gesloopt 1965). Maassluis werd in 1614
afgescheiden van het omringende graafschap Maasland en ontwikkelde zich tot een
dorp met stedelijk karakter (vlek). Rond 1624 heeft men de schans geslecht en op
het zogeheten kerkeiland een nieuwe kerk gebouwd. De Maasdijk werd in 1662
opgehoogd. Met de haven, de parallel lopende Noord- en Zuidvliet en de haaks daarop
staande Maasdijk kreeg Maassluis een kruisvormige plattegrond. De Markt ontstond
in 1716 door demping van een verbindingsgracht tussen de beide vlieten. Maassluis
kreeg in 1811 stadsrechten. Behalve als vissersplaats ontwikkelde de stad zich - na
de vergroting van het grondgebied (1872) en de haven (1878) - tot sleepboothaven.
In 1884 volgde de vestiging van het loodswezen. Aan de zuidwestzijde werd de
spoorlijn Schiedam-Hoek

Maassluis, (Herv.) Grote Kerk (1986)

van Holland aangelegd (1891-'93) en langs de Nieuwe Waterweg vestigde zich enige
industrie (vensterglasfabriek). Voor de veelal Belgische werknemers verrezen
arbeiderswoningen rond de Generaal De Wetstraat. Met de sluiting van de visafslag
(1925) verdween de visserij. Maassluis liep aanzienlijke schade op bij een
bombardement in 1943, waarbij onder meer de (Geref.) Noorderkerk (1892) werd
verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog zijn delen van de stad gesaneerd en heeft
men uitbreidingen verwezenlijkt aan de zuidoostzijde (Sluispolder) en de
noordwestzijde (Koningshoek, Steendijkpolder). De stadskern van Maassluis is een
beschermd gezicht.
De (Herv.) Grote Kerk (Kerkplein 2) is gebouwd in de vorm van een Grieks
kruis met lage aanbouwen tussen de armen en heeft een rijzige toren van twee
geledingen met opengewerkte lantaarn. De kerk kwam in 1629-'39 tot stand in
navolging van de Amsterdamse Noorderkerk, met advies van Dirck Jansz (1630).
De gevels werden in 1637 ontworpen door Maarten Gillisz van der Pijpen. De
overhoekse steunberen, boogfriezen en traceringen vertonen nog gotische details.
De toegang wordt gevormd door een laat-maniëristische zandstenen poort in de
zuidoosthoek. In plaats van de te zwaar gebleken kruisingstoren verrees in 1648-'50
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de westtoren naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande. De houten bovenbouw
hiervan bestaat uit een vierkant met wijzerplaten en twee opengewerkte achtzijdige
geledingen met daarin een carillon (1974). De oorlogsschade heeft men hersteld in
1947 en de kerk is gerestaureerd in 1991-'93.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven die rusten op kruispijlers met
dorische halfzuilen. Tot de inventaris behoren een preekstoel en doophek (beide
1639; Simon Simonsz Decker), een ‘regeringsbank’ (1642), een koorhek (1660) en
17de-eeuwse banken. Verder zijn er twee gildenborden - het Visserijbord (1649) met
een zeegezicht door Abraham van Beyeren en het Kleermakersbord (1650) - en een
Eeuwfeestbord (1739). De reder Govert van Wijn schonk het door Rudolf Garrels
gebouwde grote orgel (1730-'32; gerestaureerd 1978). Vijf koperen kronen (1710)
en twee 17de-eeuwse scheepsmodellen (kopieën) completeren dit gave en rijke
kerkinterieur.
De voorm. R.K. kerk St.-Petrus en St.-Paulus (Zuidvliet 140) is een in 1787-'88
opgetrokken eenbeukige schuilkerk met steunberen en rondboogvensters. De vierkante
dakruiter heeft men in 1826 toegevoegd. In 1962 werd het interieur door brand
beschadigd, waarna in 1983-'84 de restauratie en ombouw tot theater en cultureel
centrum volgde. Aan de voorzijde werd in 1790 de tweelaagse pastorie aangebouwd
met een lijstgevel en een omlijste ingang in Lodewijk XVI-stijl.
Overige kerken. De (Geref.) Immanuelkerk (Lange Boonestraat 5) is een zaalkerk
met afgeschuinde korte zijden en glas-in-betonvensters, gebouwd in 1955 naar
ontwerp van A. Warnaar en B.T. Boeyenga. Uitgevoerd in 1961 naar ontwerp van
A. Warnaar en J.H. Steenkist is de (Geref.) Maranathakerk (G.A. Brederolaan 49),
een forse kerk in traditionalistische vormen met slanke vrijstaande toren.
Het voorm. gemeenlandshuis van Delfland (Hoogstraat 11) is een aan de dijkzijde
eenlaags en aan de havenzijde (met traptoren) tweelaags dwars pand met kruisvensters
onder geblokte ontlastingsbogen.

Maassluis, Stadhuis
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Het werd gebouwd in 1626 door steenhouwer Jacob Mathijs de Been van Wena en
timmerman Jan Lourisz de Jonge en heeft een rijk versierd zandstenen ingangsportaal
in maniëristische stijl met in het fronton een aantal wapens. In het interieur bevinden
zich een schouw en een spiltrap uit de bouwtijd. Restauraties zijn uitgevoerd in 1914
en 1980.
Het voorm. stadhuis (Hoogstraat 1) is een dwars pand met souterrain en beletage,
gebouwd als raadhuis in 1675-'76, mogelijk naar plannen van Reyer Pietersz Dronck
en Frans Bubbeson. De sobere classicistische voorgevel met dubbele bordestrap
wordt geleed door eenvoudige pilasters. De tweelaagse gevel aan de havenzijde is
midden 19de eeuw gemoderniseerd en gepleisterd; uit die tijd dateert vermoedelijk
ook de dakruiter. Het nu als museum dienende pand is in 1969 gerestaureerd.
Het voorm. zakkendragershuisje (Zuiddijk 11) is een tweelaags diep pand met
tuitgevel waaraan een klok hangt. De gevelsteen met afbeelding van een zakkendrager
is gedateerd ‘1765’. Het gebouw is gerestaureerd in 1929 onder leiding van C.E.
Alexander.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Zuiddijk 18), gebouwd rond 1860
als een tweeklassige gangschool, is nu in gebruik als gemeentemuseum. De voorm.
openbare lagere school (Zuiddijk 78) is een U-vormige zesklassige school uit 1883.
Expressionistische details vertoont de Chr. Minister De Visserschool (Fenacoliusplein

Maassluis, Woonhuis Dr. Kuyperkade 25

3), een L-vormige tweelaagse school uit 1923 met 12 lokalen.
Woonhuizen. Het uit 1649 daterende diepe huis Zuidvliet 12 heeft een trapgevel
met mozaïekmetselwerk en geblokte ontlastingsbogen in rode baksteen. Een
17de-eeuwse kern en 17de-eeuwse details hebben ook Kerkplein 1, Marnixkade 1
(1630; hersteld 1944), Zuiddijk 54 en de van tuitgevels - oorspronkelijk trapgevels
- voorziene huizen Veerstraat 3-5. Het huis Dr. Kuyperkade 25 bezit een rijke
verhoogde halsgevel uit circa 1660. De naastgelegen gang met Lodewijk
XIV-deuromlijsting werd rond 1740 bij de woning getrokken. Een kroonlijst met
Lodewijk XIV-consoles en een erker op de verdieping heeft het vroeg-18de-eeuwse
diepe huis Veerstraat 1. Midden-18de-eeuws zijn de herenhuizen Veerstraat 15,
Zuidvliet 4 (pui circa 1880), Noordvliet 6 en Zuidvliet 8, alle voorzien van Lodewijk
XIV-consoles bij de kroonlijst. Het drielaagse patriciërshuis Markt 18 verrees in
1753 in vroege Lodewijk XV-stijl voor Jan Valk en zijn vrouw Neeltje Bubbezon
met rijke decoraties en een uitgebouwde erker. Vanaf 1881 diende het eerst als
postkantoor en daarna als politiebureau (1908-'50). Het hoekpand Nieuwstraat 2 met
gebosseerde hardstenen onderpui kwam in 1786 tot stand in Lodewijk XVI-stijl en
heeft inwendig stucdecoraties in die stijl. Lodewijk XVI-details vertonen ook de
huizen Noordvliet 8 en Noordvliet 10 (hardstenen
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Maassluis, Woonhuis Markt 18

gevel). Het herenhuis Veerstraat 7, met 17de-eeuwse kern en overbouwde gang,
kreeg rond 1880 een gepleisterde sobere eclectische gevel. Mogelijk ontworpen door
dezelfde architect zijn de rond 1895 in neorenaissance-stijl gebouwde herenhuizen
Veerstraat 13, Zuiddijk 88 en G. van Wijnkade 10.
Winkels. De bakkerij Nieuwstraat 4 kreeg rond 1880 een nieuwe
neorenaissance-gevel en winkelpui. In dezelfde stijl uitgevoerd is Noordvliet NZ
45-47 (circa 1900); het vergelijkbare pand Markt 19 (circa 1900) heeft een pui uit
circa 1920. Een winkelpui met jugendstil-details bezit Burg. De Jonghkade 18 (circa
1910) en rationalistische details vertoont het woon- en winkelpand Noordvliet 69,
gebouwd in 1911 naar plannen van A. van Maarleveld voor L. Colthof.
Het voorm. scheepskantoor (Haven 27) is een eenlaagspand met rijke eclectische
vensteromlijstingen, gebouwd rond 1885 voor Dirkzwager Scheepsagentuur.
Windmolens. De Wippersmolen (Wipperskade 1) is een grondzeiler uit 1726 met
ronde bakstenen romp en een met riet gedekte kap. Deze poldermolen bemaalde
voorheen de Sluispolder. Korenmolen De Hoop (Zuiddijk 94), een ronde stellingmolen
met een met dakleer beklede kap, werd gebouwd in 1792 (gerestaureerd 1992).
Pakhuizen. Uit de late 19de eeuw dateren het robuuste pakhuis Ankerstraat

Maassluis, Scheepskantoor
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16 (1884), de rijker gedecoreerde pakhuizen Veerstraat 12 (circa 1880) en Haven
31 (circa 1885) en de sobere haringpakhuizen G. van Wijnkade 14-20 (circa 1890)
met tuitgevels.
Sluizen en gemalen. Aan het einde van de Noordvliet ligt de Monsterse sluis
(Veerstraat ong.) met gedenkstenen uit 1559, 1602 en 1889. In dat laatste jaar werd
de spuisluis omgebouwd tot een schutsluis met aan weerszijden trappen en een
sluiswachtershuisje. De Wateringsesluis (Wip ong.), aan het einde van de Zuidvliet,
is een in 1935 herbouwde spuisluis met een gevelsteen uit 1653. In het dijktalud
opgenomen is het elektrische rioolgemaal (Jokweg 4), gebouwd in 1915 naar ontwerp
van gemeentearchitect H. Brant en voorzien van een plat dak met ijzeren hekwerk
en pinakels in jugendstil-vormen. Het gemaal ‘Mr. dr. C.P. Zaayer’ (Vlaardingsedijk
6) op de Boonervliet is een dieselgemaal uit 1928 naar ontwerp van A.C. Kolff en
H. van der Kloot Meijburg.
De ijzeren ophaalbrug over de Noordgeer (Marnixkade ong.), uitgevoerd met
wachtershuisjes in de hameipoort en een in vakwerk uitgevoerde balans, werd in
1921 gebouwd door de Machinenbau-Anstalt Humbolt te Keulen naar plannen van
J.H. van Heijst. De brug verrees pas in 1937 op deze plaats.
De Alg. begraafplaats (Willem de Zwijgerstraat ong.) werd in 1887 aangelegd
naar ontwerp van R.P. Stuivinga en kreeg bij een uitbreiding rond 1930 een nieuwe
ingang. Uit 1887 dateren het neoclassicistische baarhuisje en het grafmakershuisje.
Boerderijen. Ten oosten van Maassluis liggen nog enkele oude boerderijen, zoals
De Ridderhof (Sportlaan 2), vroeger ‘Hoeve Bornsluis’ genoemd. Deze rond 1963
gerestaureerde hallenhuisboerderij uit 1658 heeft een trapgevel en geblokte
ontlastingsbogen. In opzet 17de-eeuws is ook de boerderij Zuidbuurt 14, voorzien
van een dwars geplaatst woonhuis met dakerker en inwendig een bedstedewand. De
kelder en opkamer heeft men rond 1870 verlengd. Aan de Boonervliet ligt de gave
krukhuisboerderij Zuidbuurt 5, die is gedateerd ‘1711’ in het gesneden deurkalf met
voorstelling van de Verspieders uit het Beloofde Land (Num. 13:23).

Meerkerk
(gemeente Zederik)
Dijkdorp, ontstaan aan de veenstroom de Zederik, waarlangs aan de westzijde na
1266-'67 een dijk werd opgeworpen. De Zederik werd in 1658 onderdeel van de
trekvaart Vianen-Gorinchem. De dorpsbebouwing verdichtte zich nadat de trekvaart
in het Zederikkanaal veranderd werd (1824-'25) en daarlangs de landweg
Vianen-Gorinchem werd aangelegd. Met de verbreding tot Merwedekanaal (1885-'93)
werd de bocht van het oude kanaal gestroomlijnd en verdween de dorpsbebouwing
aan de oostzijde. Na de Tweede Wereldoorlog is Meerkerk aan de westzijde
uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 3) bestaat uit een vijfzijdig gesloten koor, een dwars
geplaatst schip en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. Het
midden-16de-eeuwse koor bleef gespaard bij een brand in 1828. Daarna bouwde
men het dwars geplaatste neogotisch schip en de door een kosterswoning ingebouwde,
gepleisterde neoclassicistische toren. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1832)
en een door K.M. van Puffelen gebouwd orgel (1876).
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Woonhuizen. Het dorp telt enkele

Meerkerk, Herv. kerk (1980)

grote herenhuizen. Het forse huis Dorpsplein 1 bezit een neoclassicistische gevel uit
circa 1815 voor een mogelijk 18de-eeuwse kern. Tot 1830 diende het als woning
van de schout en daarna als notariswoning. Het gepleisterde dwarse pand herenhuis
Tolstraat 34 (circa 1830), voorzien van een ingangsomlijsting met late empire-details,
diende enige tijd als hotel (Sap en Sap). Tijdelijk in gebruik als postkantoor was
Tolstraat 2 (circa 1860), dat is uitgevoerd in eenvoudige neoclassicistische stijl.
Eclectische vormen vertoont de voorm. burgemeesterswoning Tolstraat 1 (circa
1885). Voorbeelden van rond 1870 gebouwde dorpswoningen met ingezwenkte
lijstgevels zijn Tolstraat 14 en 18. Iets jonger zijn de dwarse eenlaagspanden Tolstraat
4 (circa 1880) en Gorinchemsestraat 46 (circa 1910). Uit het begin van de 20ste
eeuw dateren verder het met neorenaissance-details en een trapgevel uitgevoerde
huis Dorpsplein 8 (circa 1910), het villa-achtige dijkhuis Kanaalzicht
(Gorinchemsestraat 98; 1913) en de zakelijk-expressionistische villa Bazeldijk 12
(circa 1930).
Winkels. Een winkelpui uit circa 1890 heeft het pand In de Watermolen (Pr.
Marijkeweg 2-4). Eclectische details vertoont het woon- en winkelpand Dorpsplein
2 (circa 1905). Rond 1910 geplaatst zijn de puien van Gorinchemsestraat

Meerkerk, Watertoren
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22 en 32.
De brugwachterswoning bij de vernieuwde Meerkerksebrug over het
Merwedekanaal (Kanaaldijk 1-3) werd rond 1890 gebouwd in neorenaissancestijl,
met een gedeelte voor de knecht.
De watertoren (Burg. Sloblaan 20) is een met ribben gelede toren met ronde
bovenbouw, holbodemreservoir en kegelvormig dak. Deze in glijbekisting uitgevoerde
betonnen toren verrees in 1935-'36 naar ontwerp van het Adviesbureau der
Vereeniging van Nederlandse Gemeenten en is in 1981 wit geschilderd.
Poldermolen ‘De Bonkmolen’ (Lakerveld 282), gelegen ten oosten van Meerkerk,
is een waarschijnlijk 18de-eeuwse wipmolen met een met riet gedekte ondertoren
en een houten bovenhuis.
Boerderijen. Ten noorden van het dorp liggen diverse waardevolle boerderijen.
De hallenhuisboerderij Zouwendijk 79 toont bij de voorgevel vier gekoppelde en
geblokte ontlastingsbogen en is op de gevel en op het deurkalf gedateerd ‘1646’.
Links tegen de keukentravee staat een uitbouw met topgevel. Monumentaal zijn ook
de boerderijen Zouwendijk 83 (1640) en Zouwendijk 117 (17de eeuw). In oorsprong
mogelijk 18de-eeuws is de kruikhuisboerderij Broekseweg 78, met links een uitbouw
en rechts een ‘kapel’. Voorbeelden van langhuisboerderijen uit de eerste helft van
de 19de zijn Zouwendijk 41 en 153, Broekseweg 27-29 (kapelvormige uitbouw) en
Broekseweg 85-87. Jongere voorbeelden zijn Broekseweg 3 (1902; met serliana) en
Broekseweg 51-53 (1911).

Melissant
(gemeente Dirksland)
Klein voorstraatdorp, gesticht in de 1480 bedijkte polder Oud-Melissant. Loodrecht
op de Molendijk ligt de Voorstraat, die eindigt ter hoogte van een 16de-eeuwse kapel,
waaromheen zich geen kerkring heeft gevormd. Door de aanleg van de polder
Roxenisse (1605) raakte het dorp van de Grevelingen afgesloten.
De Herv. kerk (Julianaweg 2), een neoclassicistische zaalkerk, werd in 1862-'63

Melissant, Herv. kerk

gebouwd door aannemer J. van Bochove. In de geveltoren hangt een door Gerrit
Bakker gegoten klok (1790).
De R.K. St.-Josephkapel (Provincialeweg 6) is een kleine zaalkerk met portaal
en haaks aangebouwde sacristie en pastorie. Deze in 1900 naar plannen van A.
Bruning tot stand gekomen kerk heeft inwendig sobere neogotische details.
De Geref. kerk (Nieuweweg 11) is
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Melissant, Raadhuis en openbare lagere school

een zaalkerk uit 1939 in zakelijk-expressionistische stijl met een slanke dakruiter en
een terzijde geplaatst portaal.
Het voorm. raadhuis (Plein 1), een gepleisterd tweelangs pand met dakruiter,
dateert uit 1858. Oorspronkelijk waren boven de raadzaal en beneden de secretarie
gevestigd.
Scholen. De voorm. openbare lagere school Plein 3-5 werd in 1829 gebouwd als
tweeklassige school met een neoclassicistisch portaal en aangebouwde
onderwijzerswoning. Daarbij werd gebruik gemaakt van de resten van een
16de-eeuwse kapel. Van de in 1880 gestichte openbare lagere school Julianaweg 6
resteert alleen nog de onderwijzerswoning met sober chaletstijl-sierspant.
Woonhuizen. Uit de 19de eeuw dateren het neoclassicistische huis Voorstraat 10
(circa 1850), met aangebouwd tuinhuisje in Willem II-gotiek, en het dwarse
eenlaagspand Plein 7 (circa 1890). Begin 20ste eeuw gebouwd zijn de in
kalkzandsteen uitgevoerde huizen Nieuweweg 12-14 (circa 1915) en het diepe huis
Voorstraat 2 (circa 1920). Zakelijk-expressionistische vormen
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vertoont Nieuweweg 8 (circa 1940).
De Alg. begraafplaats (Nieuweweg ong.), gesticht rond 1875, heeft een gedeelte
met graven voor slachtoffers van de Watersnoodramp, een herdenkingsmonument
en een kort na 1953 gebouwde kapel.
Boerderijen. Uit het derde kwart van de 18de eeuw dateren de ten noorden van
Melissant in de Polder Kraaijenisse (1760) gelegen vergelijkbare grote
langhuisboerderijen Akkerzorg (Kraaijerdijk 23), met een woongedeelte voorzien
van hoge puntgevel en een zomerhuis, en Kraaijerdijk 31 met een haaks aangebouwd
zomerhuis. De boerderij Noorddijk 9 dateert ook uit die tijd. De 19de-eeuwse boerderij
Julianaweg 84 heeft een wit gepleisterd woongedeelte met aangebouwde kamer en
een hoger schuurgedeelte. Het rond 1915 gebouwde voorhuis van de
dwarsdeelboerderij Provincialeweg 8 vertoont jugendstil-elementen.

Middelharnis
Voorstraatdorp met kerkring, gesticht in de in 1465 bedijkte polder Oudeland van
Middelharnis in opdracht van de heer van Putten. De Voorstraat (met achterwegen)
komt uit op een ruime kerkring (Ring). Middelharnis kreeg in 1598 een visafslag en
overvleugelde daarna gaandeweg Goedereede. Tussen kerkring en Voorstraat verrees
in 1639 een raadhuis van stedelijke allure. Bij de haven bouwde men vanaf de 17de
eeuw diverse pakhuizen. Na verdere inpoldering van het gebied ten noordoosten van
Middelharnis in 1808 kreeg de haven een lang havenkanaal naar het Haringvliet. De
kerkgracht heeft men in twee fasen gedempt (1893 en 1900). De Doopsgez. kerk
(17de eeuw) en de synagoge (1840) zijn rond 1970 gesloopt. Na de Watersnoodramp
van 1953 is het dorp zuidwaarts uitgebreid. Sinds 1966 vormt Middelharnis één
gemeente met het naastgelegen Sommelsdijk, waarmee het al vanaf het begin van
de 19de eeuw een dubbeldorp vormt. Middelharnis is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Ring 15), oorspronkelijk gewijd aan St. Michaël, is een

Middelharnis, Herv. kerk (1973)

tweebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van zes lage
geledingen en een balustrade. Het laatgotische koor verrees rond 1450, waarna tussen
1450 en 1475 het schip en dwarsschip gereed kwamen. Rond 1500 bouwde men de
noordbeuk, die van het middenschip wordt gescheiden door zuilen met
koolbladkapitelen. In de toren, waaraan vanaf circa 1475 tot circa 1520 werd gebouwd,
hangt een klok uit 1521. De spits met peerbekroning werd in 1811 verwijderd. De
kerk brandde in 1904 geheel uit, waarna herstel volgde onder leiding van J. Verheul.
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In 1948 was er opnieuw brandschade (herstel M.C.A. Meischke). Tegen de noordgevel
staat een hardstenen obelisk op sokkel voor L. Slotemaker († 1821).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Langeweg 50) is een eenbeukige kerk
met driezijdig gesloten koor en een geveltoren met frontalen en slanke spits. Ter
vervanging van een schuilkerk in Sommelsdijk kwam dit gebouw in 1831-'32 tot
stand naar een ontwerp met neoclassicistische elementen van P. Plukhooy. De huidige
torenspits dateert uit 1912. De in 1970 gerestaureerde kerk is van binnen beschilderd
door P. Geraedts (1945-'53). Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa 1850)
en kruiswegstaties (1908).
Voor de kerk staat een hek met natuurstenen hekpijlers met siervazen in Lodewijk
XV-stijl, afkomstig van een buitenplaats. De forse pastorie (Langeweg 52) dateert
van 1906.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 1) is een prominent gesitueerd gebouw met
een zandstenen souterrain, voorzien van een bordes met dubbele trap en een
onderdoorgang naar de erachter gelegen kerkring. Dit classicistische raadhuis werd
in 1639-'40 gebouwd onder leiding van Pieter Arentsz Noorwits naar ontwerp van
Arent van 's-Gravesande. De bel-etage wordt afgesloten door een fronton met daarop
drie beelden (Justitia, Charitas en Prudentia) van de hand van Pieter Adriaansz 't
Hooft. In de dakruiter hangt een door Cornelis Ouderogge gegoten klok (1677) en
aan de gevel hangen halsstenen met ketting en een kaak. De flankerende zijvleugels
dateren

Middelharnis, Raadhuis
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Middelharnis, Woonhuis en pakhuis Vingerling 19-23

van een verbouwing en vergroting in 1834-'39. De vestibule en de raadzaal werden
toen van empire-stucwerk voorzien. Het in 1905 onder leiding van J. Verheul
gerestaureerde gebouw dient sinds 1992 als Rien Poortvliet Museum.
De brandweerkazerne (Ring 92-94) is een hoekpand met bovenwoning en garage,
gebouwd rond 1910 met rationalistische details.
Het postkantoor met directeurswoning (Ring 40-42) dateert uit 1912. Rond 1930
kwam de telefooncentrale (Burg. Mijslaan 1) tot stand in traditionalistische vormen.
De voorm. Rijks Hogere Burger School (Burg. Mijslaan 5), een L-vormig
tweelaags gebouw met hoektoren naast de ingang, werd gebouwd in 1916-'17 naar
ontwerp van J.H. Hermelink. Het pand is momenteel in gebruik bij het Da Vinci
College.
Lagere scholen. De voorm. lagere school Raadhuisstraat 1-5 is een tweeklassige
gangschool uit 1825, met hoog getoogd bovenlicht boven de ingang. In 1850 heeft
men een derde lokaal toegevoegd in gepleisterde vorm en met een vergelijkbare
ingang. De voorm. openbare lagere school Beneden Zandpad 7 is een U-vormig
schoolgebouw van twaalf klassen en een vrijstaande onderwijzerswoning. Uit circa
1930 dateren de Groen van Prinstererschool (J. van Stolberglaan 42), ontworpen
door B. Boezeman, en De Notenkraker (J. van Stolberglaan 17-19), naar plannen
van G. van Varik.
Woonhuizen. Langs de Voorstraat en aan de haven staan diverse, overwegend
diepe, oude huizen. De oudste stammen uit het begin van de 17de eeuw. Trapgevels
hebben de 17de-eeuwse diepe huizen Voorstraat 21 en Voorstraat 23 (1662, met
sierankers), en verder Voorstraat 47 en Oostdijk 2. Een 17de-eeuwse kern bezitten
de met tuitgevels uitgevoerde huizen Voorstraat 3, 5 en 17, het hoekpand Vingerling
17 en ook het huis Voorstraat 18 met ingezwenkte lijstgevel. Uit het midden van de
18de eeuw dateert het diepe huis Voorstraat 44, met driezijdig gesloten erker en een
in- en uitgezwenkte gevel. Een combinatie van woonhuis en pakhuis vormen de van
hijsluiken voorziene 18de-eeuwse panden Vingerling 19-23; ernaast staan de kleine
18de-eeuwse woonhuizen Vingerling 25-33. Getuige de datering in het deurkalf met
gesneden druiventros werd het huis Voorstraat 36 gebouwd in 1768. De ingezwenkte
gepleisterde lijstgevel kwam rond 1840 tot stand, evenals de vergelijkbare buurgevel
van Voorstraat 34. Het huis Voorstraat 10 heeft aan de achterzijde een 18de-eeuwse
klokgevel. Na de samenvoeging van twee oudere panden kreeg Voorstraat 12-14 in
1791 de huidige lijstgevel. Aan weerszijden van de deur heeft men in de baksteen
de datering ‘1791’ en de initialen ‘L.K. G.K.’ ingehakt. Midden 19de eeuw verrezen
enkele forse gepleisterde huizen met mezzaninoverdieping, zoals Kaai 3 en Kaai 5,
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alsmede het ongepleisterde huis Voorstraat 24-26 (circa 1860). Neoclassicistisch
van vorm zijn de forse burgemeesterswoning Oostelijke Achterweg 82 (circa 1865),
het herenhuis Westelijke Achterweg 19 (circa 1865, met schuur) en het L-vormige
hoekpand Kaai 1 (circa 1870). In neorenaissance-stijl ontworpen is Voorstraat 7
(1904) en met neorenaissancedetails uitgevoerd is Stationsweg 12 (circa 1910). Rond
1910 zijn zowel het woon- en winkelpand Voorstraat 42 en als de met
chaletstijl-elementen ontworpen villa Langeweg 64 gebouwd. Expressionistisch van
stijl is de villa Hoflaan 49 (circa 1925); ontwerp Jac. Koert), traditionalistisch zijn
de villa's Hoflaan 38 (circa 1925) en Burg. Mijslaan 2 (circa 1930) en functionalistisch
het gepleisterde dubbele huis Hoflaan 43-45 (1929; A. Siebers). Voorbeelden van
volkswoningbouw zijn de woningen Burg. Boumanplein 1-19 (circa 1930).
Pakhuizen. Karakteristieke midden-19de-eeuwse pakhuizen zijn Spuistraat 3
(circa 1840) met hijstravee en hijsluik, Vingerling 39 (circa 1850), Vissersdijk 10
(circa 1860) met twee hijstraveeën en het dwarse eenlaags pakhuis Oostelijke
Achterweg 41-43 (circa 1860).
De brug over de het verbindingskanaal naar Sommelsdijk (bij Vissersdijk 69) is
een ijzeren ophaalbrug uit circa 1898.
Het voorm. poldergemaal (Oostelijke Achterweg 118) is een sober gebouw uit
1913, voorzien van een kleine aangebouwde schoorsteen met vonkenvanger. De
oorspronkelijke dieselmotor heeft men later vervangen door een elektromotor. De
achtzijdige muziektent (Burg. Boumanplein ong.), gebouwd in 1925 naar plannen
van G. van Varik, heeft een bakstenen voet en een tentdak op houten kolommen.
De Oude Alg. begraafplaats (Hoflaan ong.) werd aangelegd in 1894 en heeft een
gepleisterd baarhuisje uit die tijd. Een apart begrensd aangrenzend gedeelte bevat
de in 1861 aangelegde Isr. begraafplaats.

Mijnsheerenland
(gemeente Binnenmaas)
Wegdorp, ontstaan na de herdijking van de polder Mijnsheerenland van Moerkerken
(1439) in opdracht van Lodewijk van Praet van Moerkerken, wiens familie het als
heerlijkheid in bezit kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog is het stuk tussen
Hoflaan-Raadhuislaan en de Binnenbedijkte Maas gaandeweg volgebouwd.
De Herv. kerk (Kerkstraat 5) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor;
de toren, van drie geledingen, heeft haakse steunberen en een ingesnoerde naaldspits.
Deze laat-gotische kerk werd in 1445 gesticht door Frank van Praet van Moerkerken.
In de toren hangt een door Jan Zeelstman gegoten klok (1462).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

353

Mijnsheerenland, Hof van Moerkerken (1980)

Het schip kwam kort na 1445 tot stand, het koor rond 1500. Het zuidportaal werd in
1829 toegevoegd. De kerk is gerestaureerd in 1963-'65.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven en heeft een 15de-eeuwse
muurschildering met een voorstelling van St.-Joris en de draak. De kerk herbergt
een zwartmarmeren graftombe voor Elisabeth van Loon († 1514), weduwe van Frank
van Praet, met een liggende figuur in hoog reliëf. Tot de inventaris behoren verder
een eenvoudig laat-gotisch koorhek, een rouwbord (1595), drie tekstborden (1631,
1632, 1651), een preekstoel (1646), een herenbank met getoogde panelen (1651) en
twee notabelenbanken uit dezelfde tijd. Afkomstig uit de Waalse kerk te Heusden is
het rond 1750 door J.H.H. Bätz gebouwde orgel (1878 overgebracht; 1966
gerestaureerd).
Een midden-18de-eeuws smeedijzeren hek in Lodewijk XV-stijl geeft toegang tot
het kerkterrein. De voorm. pastorie (Wilhelminastraat 33) is een laat-18de-eeuws
deftig tweelaags huis met stoep voorzien van stoeppalen en kettingen.
Het voorm. raadhuis (Raadhuislaan 6), een tweelaags pand met ingangsomlijsting,
werd rond 1850 gebouwd als burgemeesterswoning en was van 1934 tot 1984 als
raadhuis in gebruik.
Het Hof van Moerkerken (Wilhelminastraat 66) werd rond 1440 gesticht door
Frank van Praet. Na een brand in 1660 volgde in 1663 de herbouw in opdracht van
Hendrik Duyst van Voorhout en François Doublet. In 1765 kwam het huis met
omringende parkaanleg in bezit van Arij de Coningh, die aan het begin van de
oprijlaan een fraai inrijhek met hardstenen hekpalen en een brug met obelisken liet
oprichten - alles in vroege Lodewijk XVI-stijl (1776). Het tweelaags huis met
souterrain werd kort daarop verbouwd en kreeg toen zijn huidige aanzien met
bordestrap en ingangsomlijsting.
Woonhuizen. Uit het eerste kwart van de 19de eeuw dateert het dwarse
eenlaagspand Wilhelminastraat 64. Het gepleisterde huis Hoflaan 15, met
neoclassicistische ingangsomlijsting en koetshuis, verrees rond 1870. Rationalistische
en chaletstijl-elementen vertoont het dwarse huis Raadhuislaan 38 uit 1913.
Windmolen ‘De Goede Hoop’ (Molenweg 20) is een wit geschilderde ronde
grondzeiler met een met dakleer beklede kap, gebouwd rond 1740 als korenmolen
en gerestaureerd in 1960.
Boerderijen. Anna's hoeve (Westdijk 99) heeft een deels in 1726 opgetrokken
schuur met zijlangsdeel en aan de voorzijde een woonhuis in neorenaissance-stijl
met chaletstijl-elementen uit 1912. Vredebest (Hoflaan 1) uit 1862 is een fraai
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voorbeeld van een boerderij met een zijlangsdeelschuur en een woonhuis met
ingezwenkte lijstgevel en ingangsomlijsting. De in 1939 in traditionalistische vormen
gebouwde boerderij Raadhuislaan 8 bestaat uit een langgerekte schuur en een via
een tussenlid aangebouwd villa-achtig woonhuis. Ten noordwesten van
Mijnsheerenland ligt de hoeve Even Ver (Brabersweg 4) die in de geveltop is
gedateerd 1724. Het houten schuurgedeelte heeft mogelijk een 18de-eeuwse kern.

Moerkapelle
(gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle)
Dorp, ontstaan begin 16de eeuw toen zich hier de eerste veenarbeiders vestigden
voor de turfwinning (moernering). Begin 17de eeuw lag het dorp als een eiland in
een groot veenplassengebied. In 1646-'55 werd de droogmaking uitgevoerd van De
Wilde Venen, de veenplas ten noorden van het dorp. Pas in 1828-'39 volgde de
drooglegging van de

Moerkapelle, Herv. kerk
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omvangrijke Zuidplaspolder. Na de Tweede Wereldoorlog is de glastuinbouw
belangrijk geworden voor Moerkapelle en is het dorp aan de noordzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 15) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een geveltoren met kleine naaldspits. Deze classicistische kerk werd gebouwd
in 1662-'67 ter vervanging van een midden-16de-eeuwse kapel. In de geveltoren
hangt door Quirijn de Visser gegoten klok (1707). De toreningang heeft een
uitspringende classicistische omlijsting met een wapensteen van ambachtsheer Daniël
van Hogendorp en zijn vrouw Ida Maria 't Hooft. Het kerkinterieur wordt gedekt
door een houten overwelving met steekkappen. Het koorhek met gecanneleerde
pilasters en houten balusters (1593) is afkomstig uit de St.-Laurenskerk te Rotterdam.
Tot de inventaris behoort verder een 17de-eeuwse preekstoel.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisplein 1) is een wit gesausd tweelaags pand in
traditionalistische vormen, gebouwd rond 1950 met een bodewoning ernaast.
Woonhuizen. Rond 1880 is Moerkapelse Zijde 25 gebouwd als huis van de
molenmaker. Voorbeelden van huizen met eenvoudige neorenaissancedetaillering
uit circa 1900 zijn Moerdijkstraat 3, Moerdijkstraat 37 en Oranjestraat 24 (met
voormalige werkplaats).
Boerderijen. In en om Moerkapelle liggen verschillende waardevolle boerderijen.
De boerderij Stolpenburg (Herenweg 54) is waarschijnlijk rond 1660 gebouwd in de
nieuwe polder ‘De Wilde Venen’ voor zijn bedijker Balthasar Coymans. Deze wit
gepleisterde stolpboerderij van het Noord-Hollandse type heeft een hoog rieten dak
en is voorzien van een middenrisaliet en een kelder met opkamer. Voorbeelden van
langhuisboerderijen zijn Dorpsstraat 2-4 (circa 1900) en Ouder's Vrucht (Dorpsstraat
6-8; 1905), de laatste met afgeknotte topgevel. Boerderij 't Goede Vooruitzicht
(Herenweg 39; 1908) bestaat uit een woonhuis en een grote schuur. Een vrijstaand
woonhuis hebben de boerderijen Agricultura (Herenweg 33; circa 1910) met
dwarsdeelschuur en Hasselthoeve (Bredeweg 65; circa 1930) met langsdeelschuur.
Poldermolens. Langs de Rottedijk ten westen van Moerkapelle staan zes
18de-eeuwse molenrompen (Rottedijk 2, 6, 10, 12, 14 en 16). Vijf daarvan zijn
restanten van de achtkante onderbouw van een grondzeiler, die van de molen De
Oorsprong (Rottedijk 14) is een met riet gedekt ondertoren van een wipmolen.

Molenaarsgraaf
(gemeente Graafstroom)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de tweede helft van de 13de eeuw langs de
in die tijd door toedoen van Willem de Molenaar gegraven, kaarsrechte Graafstroom.
De ontginning aan de zuidzijde (Polder Molenaarsgraaf) - met (latere) bebouwing
tussen de Graafstroom en de parallel daaraan lopende voorwetering (Molenaarsgraaf)
- is iets ouder dan de vergelijkbare ontginning aan de noordzijde met het lintdorp
Gijbeland. Het noordelijker gelegen Brandwijk ontstond als secundaire ontginning
vanuit Gijbeland. Gijbeland en Brandwijk vormden tot 1986 één zelfstandige
gemeente.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 28) is een eenbeukige kerk met driezijdig
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Molenaarsgraaf, Herv. kerk

gesloten koor. Dit laat-gotische koor kwam rond 1525 tot stand op de onderbouw
van een verzakte voorganger, getuige de dichtgezette vensters in het metselwerk
onder de huidige koorvensters. Het rond 1550 opgetrokken schip heeft steunberen
met bakstenen pinakels. In de achtzijdige dakruiter (begin 17de eeuw) hangt een
door Claes Noorden en Jan Albert de Grave gegoten klok (1710). Het classicistische
ingangsportaal is 18de-eeuws. De in 1902-'03 aangebrachte gevelbepleistering heeft
men verwijderd bij de restauratie in 1960-'62. Het interieur wordt gedekt door een
houten tongewelf (schip) en een vijfzijdig houten koorgewelf. Tot de inventaris
behoren een preekstoel (tweede kwart 17de eeuw), een herenbank (17de eeuw) en
diverse grafzerken (oudste uit 1526). Op het kerkhof met gietijzeren hek (circa 1870)
staat een kleine aula (circa 1960). Rond 1850 verrees de forse pastorie (Dorpsstraat
32).
De (Geref.) Eben Haëzerkerk (Gijbelandsedijk 54) is een zaalkerk met houten
dakruiter, gebouwd in 1897 als ‘oefenschool van Geloof, Hoop en Liefde’ blijkens
de tekst boven de ingang.
Woonhuizen. Het forse herenhuis Dorpsstraat 16-17 (circa 1870) heeft een
neoclassicistische ingangsomlijsting en een oeil-de-boeuf onder een opgelichte
daklijst. In neorenaissancestijl uitgevoerd is het L-vormige huis
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Molenaarsgraaf, (Geref.) Eben Haëzerkerk en pastorie

Dorpsstraat 15 (circa 1890). Iets jonger zijn de voorm. onderwijzerswoning
Dorpsstraat 12 (circa 1900) en het dwarse huis Gijbelandsedijk 98 (1910-'12) met
hoefijzerboog-portiek.
Boerderijen. Langs de Graafstroom staan veel oude boerderijen. De
hallenhuisboerderij Graafdijk Oost 1 heeft een dwars geplaatst voorhuis met kelder
en opkamer (begin 17de eeuw) en daarachter een uitgebouwd woongedeelte (circa
1660). De gevels hebben sierankers en accoladebogen. Bijzondere interieuronderdelen
zijn de 17de-eeuwse zwanenhalskorbelen en een met ranken beschilderde balklaag.
Rond 1850 heeft men de deel verbouwd tot een dwarsdeel. Veel boerderijen kregen
in verband met de voorkomende wateroverlast een waterkamer, dat wil zeggen een
behoorlijk verhoogde opkamer toegankelijk via een hoge stoep zoals bij Graafdijk
Oost 16 (17de eeuw). De boerderij Graafdijk West 3-4 (17de eeuw) heeft onder de
ontlastingsbogen, in elkaar overlopende cirkels (18de eeuw), aan weerszijden van
de hooggelegen vloeddeur een decoratie van siermetselwerk. Ook de 17de-eeuwse
dwarsdeelboerderij Graafdijk Oost 24 heeft een vloeddeur en een waterkamer.
Graafdijk West 10 is een driebeukige langhuisboerderij uit 1741, waar peilstenen
herinneren aan hoge waterstanden. Een verhoogde kamer heeft ook de asymmetrisch
gebouwde boerderij

Molenaarsgraaf, Boerderijen Gijbelandsedijk 16 en 17

Graafdijk West 29 uit 1808. De mooie krukhuisboerderij Graafdijk West 27-28 (1740)
met uitgebouwde kamer heeft een karakteristieke ‘kameelrug’, waarbij de nok van
de dwarsdeelschuur hoger ligt dan het voorhuis. Ook de in opzet mogelijk
17de-eeuwse dwarsdeelboerderij Graafdijk Oost 12 heeft een kameelrug. Andere
waardevolle boerderijen zijn Graafdijk West 43 (tweede helft 18de eeuw), Graafdijk
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Oost 6 (17de eeuw; verbouwd 18de eeuw), Graafdijk West 30 (circa 1890; met
sierspant).
Aan de Gijbelandse zijde van de Graafstroom is de vroeg-17de-eeuwse
krukhuisboerderij Gijbelandsedijk 119-120 de oudste boerderij. De uitbouw met
kelder en opkamer is later toegevoegd (datering latei keldervenster ‘1653’). Opvallend
zijn de sierankers en de van vroegere vensteropeningen resterende getoogde
ontlastingsbogen met siermetselwerk. Het voorhuis bevat maniëristisch versierde
zwanenhalskorbelen. Een kameelrug vormt de overgang naar de gepotdekselde
zijlangsdeelschuur (19de eeuw). Gijbelandsedijk 12 (circa 1850) is een goed voorbeeld
van een langhuisboerderij met gepotdekseld stalgedeelte. De met gespiegelde gevels
en hoge rieten daken uitgevoerde boerderijen Gijbelandsedijk 16 en 17 vormden in
de 18de eeuw een tweebeukige boerderij. Nummer 16 was de schuur van nummer
17 en werd rond 1850 verbouwd tot een aparte boerderij. Andere voorbeelden van
langhuisboerderijen zijn Gijbelandsedijk 9-10 (1875) en 94-95 (1895). Boerderijen
met een fors dwars geplaatst woonhuis zijn Gijbelandsedijk 7-8 (circa 1800) en
Gijbelandsedijk 2 en 91 (beide midden 19de eeuw).
Poldermolens. De twee molens te Molenaarsgraaf bemalen de polders
Giessen-Oudebenedenkerk en Molenaarsgraaf. Aan de Giessendamse Binnenvliet
staat de mogelijk uit 1655 daterende Middelmolen (Graafdijk West 57), een wipmolen
met een met riet gedekte ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis. De
Kerkmolen (Molenhoek 24) is een ronde stenen grondzeiler uit 1844.
Brandwijk. Dit ten noorden van Molenaarsgraaf gelegen lintdorp ontstond begin
14de eeuw als ontginningsnederzetting vanuit Gijbeland. De op een terpachtige
verhoging gelegen Herv. kerk (Brandwijksedijk 19), een zaalkerk met
spitsboogvensters en gietijzeren ramen, werd in 1824 gebouwd op de plaats van een
middeleeuwse voorganger. In de houten dakruiter hangt een
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door Wouter Both en Eppe van der Arck gegoten klok (1638). De laat-19de-eeuwse
gevelbepleistering heeft men in 1991 verwijderd. Tot de inventaris behoren een
preekstoel met dooptuin en banken (19de eeuw) en een epitaaf voor Samuel
Onderwater († 1821) onder en deels verscholen achter het orgel uit 1926. Op het
kerkhof staat een kleine aula (circa 1960). Boerderijen. De forse boerderij
Brandwijksedijk 47-48 heeft een 17de-eeuws woongedeelte met hooggelegen
waterkamer en een via een verhoogde stoep toegankelijke voordeur. De 18de-eeuwse
dwarsdeelschuur is tweebeukig en heeft ankerbalkgebinten van variërende hoogte.
Andere waardevolle boerderijen zijn Brandwijksedijk 39 (circa 1850) en
Brandwijksedijk 28 (1884).

Monster
(gemeente Westland)
Kerkringdorp in het Westland, ontstaan in de 11de eeuw op een kreekrug aan de
binnenduinrand. Het kasteel Polanen, voor het eerst vermeld in 1295, werd in 1392
verwoest. De bebouwing ontwikkelde zich langs het Kerkplein, de Choorstraat en
de Havenstraat. De hier gelegen haven werd begin 20ste eeuw gedempt. Na de Tweede
Wereldoorlog is Monster aan de noordzijde uitgebreid. Daarbij is het in de duinen
gelegen, in 1720 landinwaarts verplaatste, vissersdorp Ter Heijde in de bebouwing
van Monster geïncorporeerd. Op de kerk na dateert de bebouwing van Ter Heijde
van na 1945.
De Herv. kerk (Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Machutus, is een forse
driebeukige hallenkerk met vijfzijdig gesloten koor, driezijdig gesloten zijkoren en
een robuuste toren van drie geledingen met haakse steunberen en een tentdak. Een
11de-eeuwse kapel ter plaatse werd in de eerste helft van de 13de eeuw verbouwd
tot een eenbeukige kruiskerk met een kleine tufstenen toren. Eind 14de eeuw volgde
de verbouwing tot de huidige hallenkerk, waarvan de zuidbeuk smaller is dan de
noordbeuk, maar de drie koren wel even breed zijn. Tussen 1400 en 1450 verving
men de oude toren door de huidige laat-gotische

Monster, Herv. kerk (1982)

toren op een voet van hergebruikte tufsteen. Nadat kerk en toren in 1901 waren
uitgebrand, kwam de herbouw gereed in 1906; in de toren hangt een door Petit &
Fritsen gegoten klok (1907). De kerk is in 1961-'64 opnieuw gerestaureerd. Het
meubilair met preekstoel en doophek in 17de-eeuwse trant dateert van de herbouw.
In het middenkoor bevindt zich een door Dirk Seunties vervaardigd wit marmeren
epitaaf voor admiraal Anthony Pieterson († 1722) met reliëfvoorstelling van een
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zeeslag bij Vigo en omlijst door tritons en krijgsemblemen (gerestaureerd 1883 en
1906). Verder is er een gedenkplaat voor vice-admiraal

Monster, Meisjespensionaat Sint Joseph

Jacob Johan Pieterson († 1764).
Bij de kerk staat een hardstenen dorpspomp (Kerkplein ong.), oorspronkelijk uit
1748 en herplaatst in 1984.
De Herv. kerk (Prins Willem III-plein 1, Ter Heijde) is een zaalkerk uit 1677,
waarvan de koepelvormige dakruiter dateert van de herbouw in 1720. De huidige
voorgevel en de noordbeuk zijn in 1952 toegevoegd naar plannen van J.H.
Groenewegen.
De R.K. St.-Machutuskerk (Choorstraat 103) is een neoclassicistische eenbeukige
kruiskerk met geveltoren. De in 1828-'31 naar plannen van S. van Rijswijk tot stand
gekomen kerk met gestukadoord tongewelf werd in 1859 door J. van Rees uitgebreid
met een halfingebouwde geveltoren, een transept en een recht gesloten koor. In de
geveltoren hangt een door C.F. Cronvall gegoten klok (1815). De lage zijbeuken zijn
in 1920 toegevoegd naar plannen van J.P. Dessing. Tot de inventaris behoren drie
neobarokke altaren, een orgelbalustrade (circa 1830) en een door F.B. Loret gebouwd
orgel (1845).
Op het in 1856 gestichte kerkhof bevindt zich een Lourdesgrot uit 1877, gebouwd
door Th. Kuypers. De forse sobere pastorie (Choorstraat 105) dateert van 1909.
De Geref. kerk (Burg. Kampschoerstraat 25) is een kruiskerk met spitse dakruiter,
gebouwd in 1935 naar ontwerp van B.W. Plooy.
Het voorm. meisjespensionaat ‘Sint Joseph’ (Havenstraat 1-17) werd in 1844
gesticht door de familie Van der
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Horst en beheerd door de franciscanessen van Mariadal te Roosendaal. Het huidige
drielaagse gebouw in neorenaissance-stijl dateert uit circa 1900 en is circa 2002
verbouwd tot appartementen.
Scholen. Het voorm. St. Andreas en Jacobusgesticht (Choorstraat 91-95), opgericht
in 1910 als huldeblijk voor pastoor Olifiers, werd in 1916 uitgebreid met een
meisjesschool. De voorm. R.K. St.-Andreasschool (Choorstraat 95) is een drieklassige
jongensschool uit 1916 met expressionistische details.
Het R.K. verenigingsgebouw ‘Fata Morgana’ (Choorstraat 99) werd in 1931
gebouwd naar een ontwerp met expressionistische details van A.G. Dessing. De
bijbehorende toren is in 1976 verwijderd.
Het voorm. politiebureau annex brandweerkazerne (Dr. Van de Brinkstraat 50)
is een markant gelegen hoekpand uit circa 1935.
Het woonhuis ‘Huize Helena’ (Emmastraat 49) is een met leien gedekte
kwekerswoning uit 1928 met opvallend klokvormig schilddak en art déco-details.
Het Bondshotel-restaurant ‘Overheijde’ (Choorstraat 16) werd gebouwd rond
1900 en in 1907 met een verdieping verhoogd.
Het winkelpand Molenstraat 27, uitgevoerd met expressionistische details en
glas-in-loodstroken, dateert uit 1928.
Windmolen ‘De Vier Winden’ (Haagweg 2), een ronde stellingmolen met een
met dakleer beklede kap, werd vermoedelijk in 1882 gebouwd als korenmolen.
De watertoren (Haagweg 82) verrees in 1886 naar plannen van N. Biezeveld voor
de Westlandse Duinwaterleiding Maatschappij. Deze bakstenen toren heeft een met
hout beklede bovenbouw met ijzeren hangbodemreservoir. Aan de voet staat een
pompgebouw uit 1886, dat in 1940 buiten gebruik werd gesteld toen het werd
vervangen door een nieuw pompstation en snelfiltergebouw in
zakelijk-expressionistische stijl.
De druivenkassen bij Zwartendijk 20 en Zwartendijk 45, respectievelijk uit circa
1925 en 1927, hebben een geknikte dakvoet (kniekassen).

Moordrecht
Dijkdorp aan de Hollandse IJssel, ontstaan in de 11de eeuw en voor het eerst vermeld
in 1223. Het dorp strekte zich uit langs de Schielandse Hoge Zeedijk (Dorpsstraat).
Verder ontstond er bebouwing langs het parallel aan de dijkvoet lopende Buurpad
(Oost- en Westbuurtstraat) en de haaks hierop staande Kerklaan. Het ten westen van
het dorp gelegen veengebied werd in de 17de eeuw uitgeveend en in 1836-'39
drooggemaakt (Zuidplaspolder). De hiertoe benodigde Ringvaart vormt de scheiding
tussen het lage deel en aanzienlijk lagere deel van de polder. In 1922 verrezen de
eerste woningen in dit laagste gedeelte (Stevensstraat e.o.). Na de Tweede
Wereldoorlog is het gebied tussen Hollandse IJssel en Ringvaart volgebouwd en zijn
in de Zuidplaspolder nieuwe wijken gebouwd.
De Herv. kerk (Kerkplein 12), oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Doper, is
een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen
met balustrade en achtzijdige spits. De onderste torengeleding met haakse steunberen
en natuurstenen speklagen stamt uit de eerste helft van de 16de eeuw. De balustrade
in Lodewijk XVI-vormen en de torenspits zijn 18de-eeuws.
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Moordrecht, Herv. kerk

In de toren hangen een door Henricus Meurs gegoten klok (1613) en een klok uit
1676. De huidige kerk in laat-gotische trant dateert uit 1657. Kerk en toren zijn in
1957-'67 gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met
trekbalken en korbelen. Uit het midden van de 17de eeuw stammen de preekstoel en
twee banken. Afkomstig uit de Waalse Kerk te Gouda is het door Louis de la Haye
gebouwde orgel met rijke kast in Lodewijk XVI-vormen (1772, overgebracht 1818).
De R.K. St.-Joannes Onthoofdingkerk (Oosteinde 23) is een zaalkerk met een
gepleisterde voorgevel en een achtzijdig houten koepeltorentje. Deze
neoclassicistische kerk kwam in 1860 (gevelsteen) tot stand naar ontwerp van J.H.
van Echten ter plaatse van een schuurkerk uit 1777. Het interieur van de rond 1990
gerestaureerde kerk wordt gedekt door een gestukadoord houten koofgewelf met een
kroonlijst op dubbele ionische pilasters. Tot de inventaris behoren een preekstoel
(eind 18de eeuw) en een door J.J. Vollebregt gebouwd orgel (1864). De pastorie
(Oosteinde 25) is een herenhuis uit 1787 met een ingangspartij in Lodewijk XV- en
XVI-vormen.
Geref. kerken. De uit 1896 daterende voorm. Geref. kerk Dorpsstraat 6 is een
gepleisterd gebouw met eclectische ornamenten en een in- en uitgezwenkte
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Moordrecht, Raadhuis Westeinde 1

klokgevel met voluten. In traditionalistische vormen uitgevoerd is het zaalgebouw
van de huidige Geref. kerk aan de Molenlaan (1954, A.T. Vink).
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Dorpsstraat 34 is een sober neoclassicistisch
gebouw uit circa 1840, opgetrokken in gele ijsselsteen en voorzien van
rondboogvensters. Het huidige raadhuis Westeinde 1, een tweelaags gebouw met
klokkentorentje, hoekrisalieten en een neoclassicistisch zandstenen pronkrisaliet,
kwam in 1874 tot stand als weeshuis in opdracht van de Drost-IJserman Stichting.
Het voorm. postkantoor (Dorpsstraat 28), een tweelaags pand uit 1884 in sobere
neorenaissance-stijl, is tot circa 1920 als zodanig in gebruik geweest.
Woonhuizen. Diverse huizen in het dorp dateren uit de 18de en 19de eeuw,
waaronder enkele diepe huizen met eenvoudige klokgevel, zoals Dorpsstraat 9 (circa
1780), Dorpsstraat 26 (18de-eeuws) en Kerkplein 6 (circa 1810). Het
vroeg-18de-eeuwse driebeukige herenhuis Dorpsstraat 62 met classicistische
deuromlijsting werd in 1743 aangekocht als Herv. pastorie. Herstelde 18de-eeuwse
schuifvensters bezit Dorpsstraat 60 en een rijke ingangspartij met gecanneleerde
ionische pilasters heeft het eind-18de-eeuwse huis Dorpsstraat 48. Het rijkst
uitgevoerd is de forse en later gesplitste notabelenwoning Dorpsstraat 52-54 (circa
1780) met haar pronkrisaliet in Lodewijk XVI-stijl. Het voorm. ambachtshuis
Trompelust (Dorpsstraat 58), met classicistische deuromlijsting, dateert uit 1796.
Achter het huis staat een tuinpaviljoen met gebosseerde baksteengevels (circa 1825)
en ter rechterzijde een smeedijzeren hekwerk met de huisnaam (1856).
Uit de 19de eeuw dateren verder het huis Dorpsstraat 61 (circa 1830), met
neoclassicistische deuromlijsting, het soberder uitgevoerde pand Dorpsstraat 36
(circa 1850), het tweebeukige eclectische huis Westeinde 28 (circa 1860) en het in
neorenaissance-stijl uitgevoerde eenlaags herenhuis Westeinde 4 (circa 1880).
Interessante huizen uit het begin van de 20ste eeuw zijn de kleine wit gepleisterde
villa Dorpsstraat 31-33 (circa 1915), het woningbouwcomplex Stevensstraat e.o.
(1921-'23) en de villa Dorpsstraat 18 (1925) met opvallend dakoverstek en een
naastgelegen pakhuis met gemetselde balustrade.
De voorm. touwslagerij met pakhuis (Westeinde 24), tegenwoordig ‘Coormolen’
geheten, dateert uit 1868. Dit deels in hout uitgevoerde L-vormige pand heeft
gekoppelde rondboogvensters met stucwerkomlijsting. De voorm. maalderij van de
Coöperatieve Vereeniging ‘De Tijdgeest’ (bij Kerklaan 2) is een aan de Ringvaart
gelegen tweelaags gebouw uit 1909 in late neorenaissance-stijl. Het dient nu als
Herv. kerk.
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De watertoren (bij Westeinde 66) werd in 1926 opgetrokken naar een
expressionistisch ontwerp van P.D. Stuurman als onderdeel van de Koninklijke
Verenigde Tapijtfabrieken (gesloopt 1996). De toren van drie geledingen heeft hoge
smalle vensters. De toren is in 1978 buiten gebruik gesteld; het torenuurwerk van
Eijsbouts met keramische wijzerplaat is bewaard gebleven.
Begraafplaatsen. De in 1829 aangelegde Oude Alg. begraafplaats (Kon.
Julianalaan 2) bezit een kleine aula uit circa 1930. Interessant is de stèle voor
burgemeester J.J. Snel († 1891). Op een ommuurd terrein met toegangshek aan de
voet van de dijk (bij Westeinde 28) ligt de particuliere grafkelder van de
steenfabrikantenfamilie Drost-IJserman uit 1853 (gerestaureerd 1891 en 1985).
De sluis bij de Schielandse Hoge Zeedijk West bestaat uit twee sluizen met houten
puntdeuren. De eerste sluis, bekend als de Snelle Sluis, werd in 1821-'29 aangelegd
als verbinding tussen de Ringvaart en de Hollandse IJssel en is in 1987 herbouwd.
De iets noordelijker gelegen tweede sluis dateert uit 1892.
Boerderijen. In de omgeving van het dorp liggen verschillende 19de-eeuwse
langhuisboerderijen, zoals de met riet gedekte boerderij Middelweg 49 (1852) met
getrapt drielichtsvenster bij de verdieping, en de boerderijen Hulkenstein

Moordrecht, Watertoren
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(Middelweg 24; 1873) en Middelweg 63 (1895) met een rondboogvenster boven de
ingang en een toegangshek met opschrift. Op het gebied van de gemeente Gouda
liggen in de Zuidplaspolder (1839) eveneens enkele waardevolle boerderijen, zoals
de voor G.H. van Houweninge gebouwde boerderij Provincialeweg 38-I (1851) met
een opvallend woonhuisgedeelte voorzien van blokbepleistering en houten veranda's.
Verder zijn er de in 1872 gebouwde identieke langhuisboerderijen Vrede Oord,
Welgelegen en Voorzorg (Provincialeweg 14, 16 en 26) met geblokte lisenen in rode
en gele baksteen en een stucwerkomlijsting bij het rondboogvenster op de verdieping.

Naaldwijk
(gemeente Westland)
Kerkringdorp in het Westland, voor het eerst vermeld in 1156. De 12de-eeuwse kerk
werd in 1307 verheven tot kapittelkerk. De hoge heerlijkheid Naaldwijk kwam in
1612 in bezit van prins Frederik Hendrik en door vererving van 1702 tot 1754 in
bezit van de koning van Pruisen. Voor het vervoer van tuinbouwproducten werd in
1896 het Zwethkanaal gegraven. De haven werd in 1925 gedempt (Havenplein). Met
de vestiging van de Rijkstuinbouwschool ontwikkelde Naaldwijk zich tot het centrum
van het Westland. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het dorp zich met een ring van
nieuwe wijken uitgebreid in een door glastuinbouw gedomineerd gebied.
De Herv. kerk (Wilhelminaplein 5), oorspronkelijk gewijd aan St. Adrianus, is
een pseudo-basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een ingebouwde toren
van vijf geledingen met tentdak. De met lisenen, tandlijsten en boogfriezen
uitgevoerde laat-romaanse toren verrees midden 13de eeuw. Tegen het toenmalige,
vermoedelijk basilicale, schip bouwde men rond 1350 een dwarsschip. Midden 15de
eeuw kwam een gotisch koor tot stand. Na een verwoestende brand in 1472 werd de
kerk in laatgotische stijl hersteld en verhoogd. In de tezelfdertijd ook verhoogde
toren hangt een door Wilhelmus Hoerken gegoten klok (1472). De toren raakte
ingebouwd

Naaldwijk, Heilige Geesthofje (1983)

toen rond 1500 de zijbeuken werden verlengd. Tegelijk kreeg het koor aan de
noordzijde een kapel en aan de zuidzijde een sacristie met librije (verdieping). Bij
de restauratie in 1933-'35, onder leiding van H. van der Kloot Meijburg, is de toren
voorzien van een westingang. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven.
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Het schip heeft achtkantige pijlers onder de scheibogen, die overgaan in een
schijntriforium met reeksen spitsboognissen. Op de korbelen tussen koor en viering
bevinden zich laat-middeleeuwse schilderingen met wapens van de heren van
Naaldwijk. Tot de inventaris behoren een laat-gotisch koorhek (begin 16e eeuw),
een preekstoel (1619) - op de plaats waar vroeger de ‘Prinsenbank’ stond - en een
door W. Beekes gebouwd orgel (1831; gerestaureerd 1975). Verder staat in de
koorsluiting een grafmonument van roodgeaderd en wit marmer met twee treurende
vrouwenfiguren, oorspronkelijk opgericht voor Wolfgang baron von Schmettau (†
1711), gezant van Pruisen, en later veranderd voor Susanna Theodora Douglas-Van
Lennep († 1756).
De voorm. pastorie (Wilhelminaplein 8), een diep huis met trapgevel, werd rond
1645 gebouwd en kreeg rond 1770 een ingangsomlijsting. Ervoor staat een hardstenen
dorpspomp met leeuwenkop uit 1629 (hersteld in 1774, 1801, 1823 en 1887).
De R.K. St.-Adrianuskerk (Molenstraat 29) is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor en een terzijde geplaatste ranke toren met spits tentdak. Ter vervanging
van een voorganger uit 1868 kwam deze kerk in 1930-'31 tot stand naar een ontwerp
van Jos. Margry en A.G. Dessing, met op de

Naaldwijk, Woonhuis Galgeweg 10
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neogotiek gebaseerde rationalistische vormen. Bij de kerk staat een H. Hartbeeld uit
dezelfde tijd.
Het raadhuis (Herenstraat 6) is een rijzig diep pand met maniëristische band- en
rolwerkgevel, gebouwd in 1632 als ambachtshuis. Bij een verbouwing in 1688 heeft
men een classicistisch fronton en een zandstenen ingangspoortje toegevoegd. In de
kleine dakruiter hangt een door Henrick Wegewaert gegoten klok (1607). Een
gevelsteen met voorstelling van Vrouwe Justitia zit boven de ingang in de zijgevel,
die sinds een interne verbouwing rond 1775 dient als hoofdingang. Bij de restauratie
van 1932-'34, onder leiding van A.A. Kok, zijn de wapens van de stadhouders Frederik
Hendrik en Willem III weer in de oude zandstenen omlijstingen in de gevel
aangebracht.
Het Heilige Geesthofje (Heilige Geesthofje 2) werd in 1492 gesticht door Hendrik
IV van Naaldwijk. In 1625 liet prins Frederik Hendrik de vijf toenmalige huisjes
vervangen door twee rijen van tien huisjes met topgevels voorzien van vlechtingen.
De huisjes staan aan weerszijden van een binnenplaats, waar aan de open zuidzijde
in 1641 een driezijdig gesloten kapel met kleine dakruiter (Heilige Geesthofje 7)
verrees. Van 1807 tot 1922 diende de kapel als synagoge, sinds 1935 als
streekmuseum en momenteel als trouwzaal (gerestaureerd 1961).
Woonhuizen. Uit circa 1620 dateert het diepe huis Herenstraat 31 met tudorbogen
boven de verdiepingsvensters. In neoclassicistische stijl gebouwd zijn het gepleisterde
eenlaagspand Huize Bijdorp (Dijkweg 11) uit 1836 en de herenhuizen Dijkweg 41
en Wilhelminaplein 33 (beide circa 1870). Met elkaar vergelijkbaar zijn de met hoger
opgetrokken middenrisaliet uitgevoerde eclectische huizen Zuideinde 32 (1871) en
Bossa Nova (Dijkweg 43-45; circa 1875). Expressionistische details vertonen de
rond 1925 gebouwde villa's Onder 't Strodak (Geestweg 1) en Galgeweg 10.
Zakelijk-expressionistisch is het ontwerp van A. Claus van de villa 's
Gravenzandseweg 77, gebouwd in 1926 voor J. Steenks, betaalmeester van de veiling.
De boerderij ‘Cruis Brouck’ (Kruisweg 23) heeft een in opzet 17de-eeuwse kern
en een schuur uit 1819. De pijlers van het toegangshek zijn voorzien van
laat-17de-eeuwse natuurstenen bekroningen met de wapens van de families Tuning
en Van der Mijll.
Het voorm. hotel ‘Westlandia’ (Dijkweg 7) werd gebouwd rond 1905 met
jugendstil-elementen.
Winkels. Voorbeelden van winkelpuien met jugendstil-details uit circa 1910
hebben de winkels Emmastraat 1-3 en Kerkstraat 9-10. Uit 1930 dateert de
fietsenwinkel Zuideinde 17 met expressionistische details.
Het voorm. tramstation (Verspijcklaan 1) van de Westlandsche
Stoomtram-Maatschappij aan de lijn Loosduinen-'s-Gravenzande werd in 1907
gebouwd naar een ontwerp met jugendstil- en chaletstijl-elementen van D.P. van
Ameijden van Duijm.
De voorm. gashouder (Grote Woerdlaan 9) kwam in 1927 tot stand voor de
HAMAG (Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie) als een natte telescopische
gashouder. Bij de verbouwing tot waterberging in 1971 heeft men het ijzeren vakwerk
van het hefwerk gesloopt.
De watertoren (Grote Woerdlaan 11) verrees in 1929-'30 naar ontwerp van H.
Sangster. De met baksteen beklede betonnen toren met expressionistische elementen
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wordt geleed door zware verticale steunberen en heeft een ronde bovenbouw met
twee betonnen vlakbodemreservoirs.
Maasdijk. Dit dorp ten zuiden van Naaldwijk ontstond rond 1895 in de
Oranjepolder (1644) en leed schade in de Tweede Wereldoorlog. De voorm. Geref.
kerk (Maasdijk 137) is een zaalkerk met aangebouwde pastorie, opgericht in 1904-'05
naar plannen van A. Luijendijk en uitgebreid in 1927. Een schoolachtig uiterlijk heeft
de rond 1910 gebouwde kerk van de Vereniging van Vrijz. Herv. (Maasdijk 38-40).
De kerk bevat een door J.P. Künckel gebouwd kabinetorgel met modern front (1802).
Naoorlogs zijn de met dakruiter uitgevoerde vierkante Herv. kerk ‘Het Kruispunt’
(Korte Kruisweg 14; 1952), ontworpen door A. Komter, en de moderne Geref. kerk
‘De Hoeksteen’ (Prinsenlaan 4; 1966) met vrijstaande toren.

Neder-Hardinxveld
(gemeente Hardinxveld-Giessendam)
Dijkdorp, ontstaan in de 11de eeuw langs de Merwededijk en rond 1280 door een
dam in de Giessen met Giessendam verbonden. Door de aanleg van het Kanaal van
Steenenhoek (1818-'19) werd het van Boven-Hardinxveld gescheiden. De
dorpsbebouwing concentreerde zich aan de Peulenstraat. Aan de Beneden-Merwede
kwamen eind 19de eeuw diverse industrieën tot ontwikkeling, zoals een ijzergieterij
en scheepswerven. Na de Tweede Wereldoorlog is Neder-Hardinxveld samengegroeid
met Giessendam en uitgebreid aan de oost- en westzijde van de Peulenstraat.
De Herv. kerk (Peulenstraat 234) is een zaalkerk voorzien van een ingebouwde
toren met vierkante houten lantaarn en een achtzijdige bekroning. De oorspronkelijk
uit 1698 daterende kerk werd in 1821 vergroot, waarbij men een toren toevoegde.
Bij een verbouwing in 1843 naar plannen van G.N. Itz kreeg de huidige
neoclassicistische toren een gebosseerd portaal voorzien van fronton en ionische
halfzuilen. De toren wordt geflankeerd door concave gevels bekroond met
borstweringen. In de toren hangt een door Petrus van den Ghein gegoten klok (1558,
hergoten 1904). Aan de voorgevel is een zonnewijzer aangebracht. De kerk is in
1962-'63 gerestaureerd.

Neder-Hardinxveld, Herv. kerk (1992)
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De Herv. kerk (Nieuweweg 57) is een zaalkerk met portaal, gebouwd in 1954 naar
een traditionalistisch ontwerp van A. Penning.
Woonhuizen. Het benedendijkse pand Het Laantje 1, gesitueerd in het onder de
Kerkweg gelegen park, bestaat uit een grijs gepleisterde, vijfzijdige tuinkamer uit
circa 1850 en een rond 1950 aangebouwd woonhuis. Het herenhuis Peulenstraat 176
(circa 1860) valt op door een neoclassicistisch stenen gevelplastiek met vaas. De
bebouwing aan de dijk bestaat veelal uit dwarse huizen, zoals Peulenstraat 143 en
156 (beide circa 1860) en Peulenstraat 225 (circa 1870). Van rond 1900 dateren het
middenganghuis Peulenstraat 161 en het brede pand Peulenstraat 227 met
gepleisterde banden en tegelversiering. Iets jonger zijn het met erker en balkonloggia
uitgevoerde herenhuis Peulenstraat 158 (circa 1910), voorzien van jugendstil-details
en bricornasteentjes, en het met lichtgekleurde baksteenaccenten ontworpen dubbele
woonhuis Peulenstraat 249 (circa 1919).
De voorm. herberg ‘De Zwaan’ (Peulenstraat 244) werd na een brand in 1778
herbouwd. De vernieuwde gevels van het wit gepleisterde pand dateren uit 1845.
De kleine schutsluis in de Giessen (bij Peulenstraat 238) en de eroverheen
gemetselde brug dateren uit 1901-'02.
De betonboogbrug over de rijksweg A15 (Peulenstraat Zuid ong.) werd in 1938
gebouwd met een laaggelegen rijvloer en aan de bovenzijde tussen beide bogen een
diagonaal windverband. De brug is momenteel buiten gebruik.
De hardstenen grenspaal bij Peulenstraat 238 dateert uit circa 1760 en is voorzien
van wapens, een kroon en het opschrift ‘Hardinxveld's eynde’. Het bovenste wapen
is van Adriaan Pompeius van Leyden, heer van Hardinxveld, het wapen daaronder
van de heerlijkheid. De paal stond oorspronkelijk elders.

Nieuw-Beijerland
(gemeente Korendijk)
Voorstraatdorp, gesticht na de bedijking van de Polder Nieuw-Beijerland en
Nieuw-Piershil in 1582. De dorpskern

Nieuw-Beijerland, Herv. kerk

heeft een opvallende rechthoekige plattegrond met drie parallelle straten (Voorstraat,
Middelstraat en Achterstraat). De in 1605 zelfstandig geworden kerkgemeente kreeg
een kerk op een rechthoekig omgracht terrein. Tevens trok men de drie parallelle
straten door tot de Laning. Aan de zijde van het Spui lag de haven, waarvan de
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oostelijke tak in 1945 is gedempt en de westelijke tak als jachthaven is ingericht.
Ten noordoosten van de dorpskern ligt het veer op Spijkenisse. Nieuw-Beijerland is
na de Tweede Wereldoorlog aan de oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 22) is een zaalkerk uit 1826, voorzien van een
geveltoren met ingesnoerde naaldspits uit 1845. Daarin hangt een door Cornelis
Ouderogge gegoten klok (1643). De kerk bevat een vroeg-17de-eeuwse preekstoel
en een herenbank in Lodewijk XIV-stijl. Een hek met hardstenen hekpijlers uit 1801
geeft toegang tot het kerkterrein.
Het voorm. raadhuis (Voorstraat 29) is een gebouw uit circa 1860 met brede
ingezwenkte lijstgevel en aangebouwd kantoortje.
Woonhuizen. Uit de 19de eeuw dateren het diepe huis Middelstraat 24 (circa
1850), met ingezwenkte lijstgevel, en het huis Kerkstraat 20 (circa 1875) met
eclectische wenkbrauwen boven de vensters. Jugendstil-achtige details vertonen het
woonhuis Voorstraat 8 en de villa Voordoel 4 (beide circa 1915).
Boerderijen. Een woongedeelte met ingezwenkte lijstgevel hebben de boerderijen
Kerkstraat 2 (circa 1850), Middelstraat 3 (circa 1860) en Even Buiten (Oudendijk
15; circa 1890) met zijlangsdeelschuur. Rationalistische details vertoont de in 1913
opgetrokken boerderij Brakelshoeve (Spuidijk 40).
Windmolen ‘De Swaen’ (Spuidijk 29) is een ronde grondzeiler met een met
dakleer beklede kap, gebouwd in 1703 als korenmolen en na brand in 1932 herbouwd.
Het gemaal ‘Brakelsveer’ (Spuidijk 46-48) is een neoclassicistisch gebouw uit
1874 met frontonvormige puntgevels en een ernaastgelegen dienstwoning.

Nieuw-Helvoet
(gemeente Hellevoetsluis)
Kerkringdorp, ontstaan na de bedijking van de Polder Nieuw-Helvoet (1395). De
bebouwing beperkte zich vooral tot de kerkring (Ring) en de Smitsweg, waar in 1840
een eerste raadhuis verrees. Begin 17de eeuw diende de kerk tevens als parochiekerk
van Hellevoetsluis. Door de forse naoorlogse uitbreidingen van Hellevoetsluis is
Nieuw-Helvoet aan Hellevoetsluis vastgegroeid.
De Herv. kerk (Ring 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Cornelius, bestaat uit een
dwarsschip met vijfzijdig gesloten koor en een vrijstaande toren van drie geledingen
met tentdak. De toren verrees in de tweede helft van de 15de eeuw en bevat een door
Cornelis Ouderogge gegoten klok (1634). Het laat-gotische dwarsschip en koor
kwamen rond 1500 tot stand. Waarschijnlijk is het schip rond 1575 na blikseminslag
afgebrand. De toren met de aansluitende muurresten van het schip werden in 1927
en in 1984 gerestaureerd. Bij de kerkrestauratie in 1964-'65 is tevens een portaal in
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Nieuw-Helvoet, Herv. kerk

neoclassicistische trant aangebracht. Tot de inventaris behoren een door A. Verhoeff
gemaakte preekstoel (1807) en een uit Luik afkomstig orgel van A. Clerinx (1845,
geplaatst in 1971). Uit 1850 dateert de voorm. pastorie (Smitsweg 49), een fors pand
met neoclassicistische ingangsomlijsting.
Het voorm. openbare lagere school (Smitsweg 72) werd in 1869 gebouwd als
een drieklassige school en in 1903 met drie klassen verlengd naar plannen van J. van
der Ban. Hij ontwierp ook het naastgelegen voorm. raadhuis (Smitsweg 70), een
rijzig eenlaagspand, en de onderwijzerswoning (Smitsweg 74); beide vertonen
neorenaissancedetails.
Woonhuizen. De tweelaagse burgemeesterswoning Smitsweg 1 dateert uit circa
1870. Het huis Smitsweg 45 kreeg in 1864 een nieuwe gevel met ingangsomlijsting
voor twee bestaande diepe panden. Eclectische wenkbrauwen boven de vensters
heeft het gepleisterde eenlaagspand Ring 13 (circa 1880). Van rationalistische en
jugendstil-details voorzien zijn de huizen Moriaanseweg Oost 191-197 (1906),
rationalistische details hebben Rijksstraatweg 100 en Moriaanseweg Oost 199 (beide
circa 1915).
Boerderijen. De ten westen van het dorp gelegen zijlangsdeelboerderij De
Quackstee (Tussenweg 40) heeft een afgeknotte puntgevel en een in 1882 vernieuwde
schuur. Vergelijkbaar in opzet is de boerderij Smitsweg 29 uit 1857. De Torenhoeve
(Helvoetse Achterweg 2) heeft een woongedeelte uit circa 1900.
Begraafplaatsen. De in 1900 gestichte Alg. begraafplaats van Nieuw Helvoet
(Smitsweg 96) heeft een toegangshek uit circa 1920. Interessant is onder meer de
grafsteen voor J. van der Meer († 1893). De in 1890 aangelegde Alg. begraafplaats
van Hellevoetsluis (Rijksstraatweg 60) heeft een gietijzeren hek en een afzonderlijk
R.K.-gedeelte.

Nieuw-Lekkerland
Dijkdorp langs de Lek, ontstaan in de 11de of 12de eeuw op een oeverwal die na
1277 werd bedijkt. Tussen de dijk en de achterliggende Bakwetering ontstond een
langgerekte bebouwing. Buitendijks kwam in de tweede helft van de 19de eeuw
enige industrie, vooral scheepsbouw, tot ontwikkeling. Na de Tweede Wereldoorlog
is het dorp in de polder uitgebreid.
De Herv. kerk (Lekdijk 118) is een zaalkerk met driezijdige sluiting en een forse
houten dakruiter. Naar ontwerp van D. Slingerland werd deze neoclassicistische kerk
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in 1847 gebouwd tegen de buitenzijde van de dijk; ze verving een afgebrande
voorganger uit 1646. De dakruiter heeft men in 1906 toegevoegd. In 1966-'67 is de
kerk aan de noordzijde uitgebreid. Tot de inventaris behoren een rijk gesneden
preekstoel (circa 1670) met lezenaar (1721), een dooptuin met doopboog (17de
eeuw), een herenbank (18de eeuw) en een door W.H. Kam gebouwd orgel (1853).
De Geref. kerk (Dorpslaan 5) is een zaalkerk met ranke dakruiter, gebouwd in
1935 naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van B.W. Plooy.

Nieuw-Lekkerland, Tehuis voor ouden van dagen L. en H. Smit's Stichting (1986)

Het voorm. Tehuis voor ouden
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van dagen ‘L. & N. Smit's Stichting’ (Lekdijk 354), gebouwd in 1885 in opdracht
van ambachtsheer L. Smit en zijn echtgenote, is een imposant onderkelderd tweelaags
dijkhuis in eclectische stijl met midden- en hoekrisalieten voorzien van gepleisterde
en geblokte lisenen. De zijrisalieten hebben opzetstukken met acroteriën. Het gebouw
is in 1960 in gebruik genomen als raadhuis en sinds de renovatie in 1996 dient het
als kantoor.
Boerderijen. De 17de-eeuwse hallenhuisboerderij Lekdijk 63 is een goed voorbeeld
van een binnendijks aan de dijkvoet gelegen boerderij. De voorgevel heeft een
geblokte ontlastingsboog en muurankers. Tegen de dijk aangebouwd is de gepleisterde,
in de kern 17de-eeuwse, boerderij Lekdijk 123-125; benedendijks aangebouwd is
een jongere stal. De evenwijdig aan de dijk geplaatste dwarsdeelboerderij Lekdijk
22-23 dateert uit 1789. Voorbeelden van laat-19de-eeuwse langhuisboerderijen zijn
Bongers Wens (Lekdijk 9) en Lekdijk 40 en 81. De boerderij Lekdijk 236 valt op door
haar schoudergevel met pinakels met pirons (circa 1900). Uit circa 1920 dateert de
langhuisboerderij Hier in den Tijd - Nooit Volmaakt (Lekdijk 79). Voorbeelden van
laat-19de-eeuwse boerderijen met een tegen de dijk aangebouwd dwars voorhuis
zijn Lekdijk 11, 20 en 62.
Woonhuizen. Karakteristiek voor het dorp zijn de dwarse dijkhuizen, zoals Lekdijk
332-334 (1888), gebouwd in opdracht van P.G. Heijnis, en Lekdijk 230 (circa 1890).
Beide zijn uitgevoerd in eclectische vormen en hebben gepleisterde pilasters.
Vergelijkbare kenmerken als een balkon en een hoger opgetrokken middenrisaliet
heeft het grote herenhuis Lekdijk 173 (1899), dat nu dient als café. Eenvoudiger van
vormgeving zijn Lekdijk 149-151 (circa 1870) en Lekdijk 131 (1889). Lekdijk 461-462
is een voorbeeld van een binnendijks gelegen dubbele arbeiderswoning (circa 1900).
De watertoren (Lekdijk 82) is een zeszijdige betonnen toren met rond
holbodemreservoir, gebouwd in 1915 naar ontwerp van J. Smit en constructeur A.
Visser.
De Oude Alg. begraafplaats (Lekdijk 100), buitendijks aangelegd in 1843, heeft
uit die tijd een gietijzeren hek met doodssymbolen en een houten drenkelingenhuisje
met late empiredetails. Opvallend zijn de grafkelders van de familie Smit, waaronder
die van ambachtsheer en scheepsbouwer Fop Smit († 1866), de zerk van L. Smit (†
1893) en de grafkelder met neoclassicistisch poortje van L.J. Smit († 1926).
Windmolens. Van de vroegere drie molens resteren twee met riet gedekte achtkante
grondzeilers, te weten de Hoge Molen (Boezemkade 2) uit circa 1740, waarvan het
scheprad in 1961 is vervangen door een vijzel, en de Kleine of Lage Molen
(Boezemkade 3) uit 1761. Verder oostwaarts bevindt zich de ronde stenen romp van
de vermoedelijk 18de-eeuwse korenmolen Lekdijk 415a.
Gemaal en sluis. Van de hoge boezem van de polder Nieuw-Lekkerland rest het
voorm. stoomgemaal ‘Heijnis’ (Boezemkade 1), een eenvoudig gebouw uit 1882 (in
gebruik tot 1981). Van de bijbehorende spuisluis (bij Molenstraat 238) heeft men de
gebeeldhouwde wapenstenen en een sluitsteen met het jaartal ‘1765’ na de
dijkverhoging (1985) opgenomen in een nieuw gemetselde muur.

Nieuwe-Tonge
(gemeente Middelharnis)
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Voorstraatdorp met kerkring, gesticht kort na de bedijking van de polder Het
Noordland (1461). De kerkring met kerkgracht komt uit op de korte Voorstraat. De
haven werd na de bedijking van de polder Klinkerland (1504) gedempt en verplaatst
naar het westelijker gelegen gehucht Battenoord. Nieuwe-Tonge had te lijden van
de Watersnoodramp van 1953. Daarna is het dorp aan de oostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkring 29) is een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten
koor en een gedrongen toren van vijf lage geledingen met balustrade en achtzijdige
spits. Deze laat-gotische kerk werd rond 1500 gebouwd. Tegen de toren bouwde
men in de 16de eeuw een doopkapel. Het koor brandde in 1723 gedeeltelijk uit.
Tegen de noordzijde van

Nieuwe-Tonge, Herv. kerk (1978)

het schip werd in 1777 een hardstenen portaal geplaatst. Bij de restauratie in 1965-'69
heeft de toren de gemetselde balustrade gekregen en hebben schip en transept hun
19de-eeuwse venstertraceringen behouden. Het interieur wordt gedekt door een
houten tongewelf en bevat een preekstoel met lezenaar in Lodewijk XVI-vormen
(1817).
Ter afsluiting van de brug over de kerkgracht staat een toegangshek met siervazen
in Lodewijk XV-stijl, afkomstig van het buiten Langendam bij Sommelsdijk (1842
hier geplaatst).
Het voorm. raadhuis (Voorstraat 2) werd in 1927 gebouwd naar een
traditionalistisch ontwerp van J. van Vliet en J. van Bokkum. Van de afgebroken
voorganger zijn het Justitia-beeld (1776) en

Nieuwe-Tonge, Raadhuis
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de door Johannes Specht gegoten klok (1765) overgenomen.
Woonhuizen. Het huis Kerkring 20 met gepleisterde klokgevel dateert in opzet
van circa 1800. Neorenaissancedetails heeft de dokterswoning Korteweegje 1 (circa
1900); chaletstijl-elementen sieren de voorm.
onderwijzerswoning Kerkring 9 (circa 1910). Het forse herenhuis Kerkring 18
(1914) en de voorm. pastorie Kerkring 19 (circa 1915) vertonen rationalistische
details. Naar ontwerp van G. van Varik kwamen in 1930 voor de
woningbouwvereniging ‘Werkmansbelang’ de vrijstaande eenlaags woningen
Klinkerlandseweg 11-29 tot stand.
Windmolen ‘de Oranjeboom’ (Molendijk 91) is een ronde grondzeiler met een
met dakleer beklede kap. Deze in 1768 gebouwde korenmolen is in 1983
gerestaureerd.
De Alg. begraafplaats (Korteweegje ong.), aangelegd in 1829, bevat opvallende
graven van onderwijzer G. van Driel († 1918) en scheepsbouwer C. Verolme (†
1981). Bij het grafteken van G.J. de Wilde († 1935) stellen drie beelden de ‘These’,
‘Antithese’ en ‘Synthese’ voor.

Nieuwenhoorn
(gemeente Hellevoetsluis)
Dijkdorp, ontstaan na de bedijking van de Polder Nieuwenhoorn (1367). De
dorpsbebouwing ontwikkelde zich op de dijk. De kerk verrees aan de zuidzijde in
de polder aan de haaks op de dijk gelegen Dorpsstraat. Doordat deze straat in 1821
werd verbreed - ten koste van een strook van het kerkhof - kreeg Nieuwenhoorn het
karakter van een voorstraatdorp.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 14) is een eenbeukige kerk voorzien van een sobere
toren van vier geledingen met tentdak. Deze met overhoekse steunberen en
rondboogfriezen uitgevoerde toren stamt waarschijnlijk uit de 15de eeuw en bevat
een klok uit 1524. Gezien een gevelsteen uit 1515 aan de zuidzijde kwam het
laat-gotische schip begin 16de eeuw tot stand. Dwarsschip en koor werden in 1851
gesloopt en vervangen door een neoclassicistische consistoriekamer naar plannen
van C. Spoon. Het in 1966-'67 gerestaureerde kerkinterieur bevat een preekstoel met
doophek (eind 17de eeuw), luifelbanken (1841) en een door G.T. en J. Bätz gebouwd
orgel (1821).
Het voorm. raadhuis (Rijksstraatweg 243) is een breed tweelaags pand, gebouwd
in 1832-'34 als raad- en polderhuis annex school en onderwijzerswoning. Het ontwerp
is waarschijnlijk van C. Spoon. De wapensteen in Lodewijk XV-vormen (circa 1760)
is van elders afkomstig. Het schoolgedeelte werd in 1871 uitgebreid. In de oude
raadzaal bevinden zich behangselschilderingen van A. Luttenberg met scènes uit de
vaderlandse geschiedenis (1838).
Van de voorm. openbare lagere school (Rijksstraatweg 241), gebouwd in 1881
als een vijfklassige school naar ontwerp van F.J. Nieuwenhuis, resteert nog een
gedeelte met twee lokalen.
Woonhuizen. De uit circa 1860 daterende notabelenwoning Dorpsstraat 15 heeft
een sobere neoclassicistische vorm en is aan beide zijden voorzien van afluivingen.
Uit 1864 dateren de eenlaagspanden Slop 4-6. Voorbeelden van middenganghuizen

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

uit circa 1880 zijn Rijksstraatweg 282 en Rijksstraatweg 229 (met wenkbrauwen).
Vergelijkbaar, is het huis Rijksstraatweg 223 (circa 1880), maar het heeft een
attiekverdieping. Een torenvormig opgetrokken middenpartij heeft het middenganghuis
Rijksstraatweg 152 (circa 1910). Rond 1910 opgetrokken met jugendstil- en
rationalistische details zijn de herenhuizen Dorpsstraat 10 en Hadewine
(Rijksstraatweg 280) en de rentenierswoning Wilhelmina (Rijksstraatweg 274; 1912).
De windmolen ‘Zeezicht’ (Rijksstraatweg 254a) is een deels wit gepleisterde
ronde grondzeiler met een met dakleer beklede kap, gebouwd in 1717 als korenmolen.
De boerderij ‘Waterrijk’ (Breeweg 2) ten noordwesten van Nieuwenhoorn is een
zijlangsdeelboederij waarvan het met ingezwenkte lijstgevel uitgevoerde woongedeelte
is gedateerd op 1816.
Fort Noorddijk (Noorddijk ong.) werd in 1883-'84 opgeworpen als onderdeel
van de ‘Stelling van de Monden der Maas en van het Haringvliet’ ter vervanging van
enkele uit 1780 daterende aardwerken. Het omgrachte fort bevat een bomvrij gebouw
met wachtlokaal en geschutsremise.

Nieuwerbrug
(gemeente Bodegraven)
Dijkdorp, ontstaan bij de plaats waar sinds 1510 een brug over de Oude Rijn ligt en
waar van 1651 tot op heden tol wordt geheven. De lintbebouwing strekt zich uit op
de oeverwal aan weerszijden van de brug.
De huidige tolbrug over de Oude Rijn, die in 1990 een gietijzeren voorganger uit
1909 verving, is een stalen ophaalbrug met daarop een ouder smeedijzeren tolbek.
Het bijbehorende tolwachtershuis (Bruggemeesterstraat 9) is een eenvoudig dwars
pand uit 1788. De ertegenaan gebouwde dorpstoren (Bruggemeesterstraat 11) kwam
in 1913-'14 tot stand ter herdenking van de honderdjarige onafhankelijkheid van
Nederland en heeft drie geledingen en een spits met frontalen (gerestaureerd 2001).
Kerken. De in 1914 opgetrokken Geref. kerk (Bruggemeesterstraat 14) is een
eenvoudige zaalkerk met overhoeks houten geveltorentje. Naoorlogs is de (Herv.)
Bethlehemkerk (Weijland 63; 1955, J.H. Bodegraven en A.N. van Donkelaar), een
traditionalistische zaalkerk met vlakke geveltoren.
Boerderijen. Voorbeelden van met riet gedekte 18de-eeuwse hallenhuisboerderijen
zijn Graaf Florisweg 4, met een deuromlijsting in empire-stijl, en de Johanneshoeve
(Weijland 24; 1785, jaartalankers) met een geblokt gepleisterde voorgevel en terzijde
een zomerhuis (circa 1870) met ingezwenkte lijstgevel. Van oorsprong 18de-eeuwse
langhuisboerderijen zijn Weijland 31, met vernieuwde voorgevel en een 18de-eeuws
zomerhuis, de rond 1920 deels vernieuwde boerderij Welgelegen (Weijland 29) en
de boerderij Hoge Rijndijk 8 met twee opvallende houten (droog)schuren (één daarvan
is Hoge Rijndijk 6). De 18de-eeuwse herenboerderij Knodsenburg (Weijland 26a)
heeft een rond 1850 verbouwd woonhuis met gesneden windveren. Een dubbele
hardstenen stoep leidt naar de in Lodewijk XIV-stijl versierde middentravee
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met ingang. Aan de weg staat een rijk gesmeed ijzeren hek in Lodewijk XIV-vormen.
De rond 1875 gebouwde langhuisboerderijen Oude Vliet (Korte Waarder 17) en
Weijland 59 hebben beide een ingezwenkte lijstgevel. De langhuisboerderij Korte
Waarder 19 (circa 1880) is voorzien van een omlijste ingang en decoratieve
windveren. Een opvallend drielichtsvenster op de verdieping tonen Weijland 3 (circa
1875) en Weijpoort 29 (1890). Jongere langhuisboerderijen zijn Klein Rijntocht
(Weijpoort 35; 1905), met serliana en sierspant, Weijpoort 33 (1911) en Rhijnleven
(Korte Waarder 68; 1910-'12), alle met eenvoudige neorenaissance-details.
Woonhuizen. Uit de 19de eeuw dateren de gepleisterde huizen Weijpoort 76-77
en 72-73, het met afgeknotte klokgevel uitgevoerde huis Graaf Florisweg 6 (1874)
en het middenganghuis Bruggemeesterstraat 13 (1871). Het huis Graaf Florisweg
7 (circa 1870) vertoont eclectische vormen, evenals De Bree 9. Het café
(Bruggemeesterstraat 3) is een tweelaags pand uit 1925 met plat dak en decoratieve
metselwerkbanden.
De poldermolen ‘Weijpoortsche molen’ (Weijpoort 25) is vermoedelijk 17de
eeuws en bemaalt de Weijpoortsepolder. Deze wipmolen met vijzel heeft een met
riet gedekte ondertoren en een houten bovenhuis.
De ijzeren hefbrug in de spoorlijn Leiden-Utrecht over de Dubbele Wiericke
dateert uit 1903-'04.

Nieuwerkerk aan den IJssel
Dijkdorp, ontstaan op een oude oeverwal nabij de Hollandse IJssel en voor het eerst
vermeld in de 13de eeuw. De 's-Gravenweg vormde de belangrijkste bebouwingsas
met haaks daarop de Kerklaan. Het ten westen van het dorp gelegen veengebied werd
in de 17de eeuw uitgeveend. De spoorlijn Gouda-Rotterdam werd rond 1855 aan die
zijde langs het dorp gelegd en ten westen daarvan groef men een ringvaart ten behoeve
van het uitgeveende gebied, dat in 1874 werd drooggemaakt. In deze Prins
Alexanderpolder vormde zich rond de R.K. kerk (1898; vernieuwd 1992) een tweede
dorpskern (Dorpsstraat). Na 1938 werd een uitbreidingsplan opgesteld en groeide
Nieuwerkerk uit tot een belangrijk forenzendorp van Rotterdam. Na de westwaartse
verlegging van de spoorlijn in 1953 is het oude tracé omgedoopt tot Schielandweg.
De Herv. kerk (Kerklaan 20) is een eenbeukige, driezijdig gesloten kerk voorzien
van een slanke toren van vijf geledingen met steunberen en een ingesnoerde naaldspits.
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Deze laat-gotische kerk stamt uit het eerste kwart van de 16de eeuw. In de toren
hangt een door Claus de Vette gegoten klok (circa 1600). Bij de restauratie in
1927-'28, onder leiding van H. van der Kloot Meijburg, heeft men de kerk voorzien
van glazen van L.T. Asperslagh.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken (1676). Tot
de 17de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel, twee banken en een doophek.
Het door Pieter van Assendelft gebouwde orgel (1770, uitgebreid 1852 door L. van
den Brink) is in 1891 in deze kerk geplaatst. In de consistoriekamer bevindt zich een
marmeren Lodewijk XV-schouw met schilderstuk.
Geref. kerken. De voorm. Geref. kerk Kerklaan 46 is een zaalkerk uit 1912 met
boogfries en decoratief pleisterwerk. De huidige Geref. kerk 's Gravenweg 71, een
zaalkerk met spitsboogvensters, dateert uit 1925-'27.
Boerderijen. Uit de 17de eeuw dateert de met riet gedekte krukhuisboerderij Het
Meerkoetennest (Groenendijk 259). Het wit gepleisterde woongedeelte heeft een
uitgebouwde kelder met opkamer, kruisvensters en een

Nieuwerkerk aan den IJssel, Herv. kerk
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ingang met zwikversieringen en het jaartal ‘1657’ (deurkalf). Het achterhuis heeft
men in de 19de eeuw vernieuwd. Langs de 's Gravenweg liggen verschillende
18de-eeuwse boerderijen, zoals de met riet gedekte krukhuisboerderijen Nooitgedacht
('s Gravenweg 6-8; met zomerhuis) en 's Gravenweg 10. De boerderij met dwars
geplaatst voorhuis Langehof ('s Gravenweg 16) heeft een 18de-eeuws voorhuis en
aan de overzijde van de weg een voorm. landarbeiderswoning ('s Gravenweg 3; circa
1850). Dwarshuisboerderijen aan deze weg zijn de met riet gedekte hoeve Bouwlust
('s Gravenweg 72) en de boerderij 's Gravenweg 20, waarvan het woongedeelte in
gele ijsselsteen is opgetrokken. Rond 1850 gebouwd zijn de dijkboerderij Groenendijk
301 en de dwarshuisboerderij Kerklaan 45 met terzijde geplaatste vrijstaande schuur.
De herenboerderij Beukenhof ('s Gravenweg 31) heeft een wit gepleisterd eclectisch
woonhuis uit 1883.
Woonhuizen. Uit 1872 dateert het huis Laanzicht ('s Gravenweg 101) met omlijste
vensters en een hoger opgetrokken middenpartij. In sobere neoclassicistische stijl
bouwde men het eenlaags herenhuis Bene Situs ('s Gravenweg 92; circa 1880) en in
rijke eclectische vormen liet burgemeester J.E. Voorthuysen in 1884 de villa Buitenlust
('s Gravenweg 182) optrekken. Het herenhuis Kerklaan 92 uit 1887 is de voorm.
R.K. pastorie.
Het voorm. gebouw van de Coöperatieve Landbouwvereniging ‘Nieuwerkerk
aan den IJsel’ (Kerklaan 120) is een drielaags pand uit 1907 met (gedeeltelijke)
borstwering en gekleurd siermetselwerk boven de rondboogvensters (gerestaureerd
1996).
Het voorm. station (Kerklaan 13-15), gebouwd in 1908-'09 voor de Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, bestaat uit een tweelaags deel met dienstwoning
en een lagere zijvleugel met wacht- en bagageruimte.
De houten ophaalbrug over de ringvaart (bij Dorpsstraat 55) dateert uit 1882.
Steenovens. Aan de rivierdijk staan enkele ovens uit de tweede helft van de 19de
eeuw. Steenoven De Olifant (Groenendijk 311) bij Groot Hitland is verbouwd tot
woonhuis. De deels herstelde steenovens Groenendijk 3-7 van de steenfabriek van
de firma Mijnlieff in Klein Hitland zijn in gebruik voor opslag.
Gemalen. Het in 1876 gebouwde stoomgemaal ‘Van Gennep’ (Kortenoord 106)
werd ingezet bij het droogmalen van de Zuidplaspolder. Het motorgemaal ‘Esse,
Gans en Blaardorp’ (Groenendijk 127) uit 1925 verzorgt (deels) de bemaling van de
Prins Alexanderpolder.
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Nieuwkoop
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan als cope-ontginning in de middeleeuwen en
voor het eerst vermeld in 1282. De ontginningsbasis wordt gevormd door de
Dorpsstraat en het Zuideinde. Bij het Huis te Nieuwkoop ontstond rond 1625 een
klein plein. Het gebied ten zuidoosten van het dorp werd in de 18de en 19de eeuw
uitgeveend, waarna de Nieuwkoopse Plassen ontstonden. Nieuwkoop is na de Tweede
Wereldoorlog uitgebreid aan de noordwestzijde in de in 1809 drooggevallen Polder
Nieuwkoop.
De Herv. kerk (Reghthuysplein 18) is een driezijdig gesloten zaalkerk met houten
klokkentoren, die in 1821-'22 een eerdere kerk ter plaatse verving. Het portaal aan
de noordzijde dateert uit 1951. Bij de restauratie in 1984-'85 is een nieuwe consistorie
toegevoegd. De kerk bevat enkele 17de-eeuwse grafzerken en een in 1874 aangekocht
18de-eeuwse orgel (kast 1907).
De Remonstr. kerk (Dorpsstraat 131) is een zaalkerk uit 1822, gebouwd ter
vervanging van een voorganger uit 1649. Tot de inventaris behoren een preekstoel
met doophek (beide 1649) en een door Andries Wolfferts voor de Remonstr. kerk te
Bleiswijk gebouwd orgel (1808; aangekocht 1866). De Kosterij

Nieuwkoop, Rechthuis
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(Dorpsstraat 133) is een diep eenlaagspand uit 1828. De voorm. pastorie (Dorpsstraat
129) dateert uit circa 1900.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Dorpsstraat 35) is een driebeukige
pseudo-basilicale kerk met lage steekkappen, hoger koor met rond gesloten apsis en
een half-ingebouwde, ongelede toren met spits. Deze kerk werd in 1934-'35 in
traditionalistische stijl gebouwd naar ontwerp van W. Breedeveld ter vervanging van
een voorganger uit 1852. Het neogotische zijaltaar (1887) en hoofdaltaar (1901) zijn
vervaardigd door atelier Brom. Het Maarschalkerweerd-orgel dateert van circa 1900.
De forse pastorie (Dorpsstraat 37) uit 1934 is eveneens ontworpen door Breedeveld.
Geref. kerken. De voorm. Geref. kerk (Nieuwveenseweg 2-2a) is een zaalkerk
met souterrain en kerkzaal, gebouwd in 1916 naar ontwerp van aannemer P. Stam.
De Chr. Geref. kerk (Nieuwveenseweg 38a) is een zaalkerk met dakruiter, gebouwd
in 1952 en uitgebreid in 1967.
Het voorm. rechthuis (Reghthuysplein 1) is een onderkelderd diep eenlaagspand
in maniëristische vormen met tuitgevel en bordestrap. Johan de Bruyn van Buytewech,
ambachtsheer van Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven, liet het in 1628 bouwen.
De gevel met een beeld van Vrouwe Justitia boven de ingang, wordt geleed door
twee reeksen boven elkaar geplaatste dorische pilasters. Van 1795 tot 1933 deed het
dienst als raadhuis, restauraties volgden in 1938 en 1959-'60.
Huis te Nieuwkoop of ‘Hooghe Huys’ (Reghthuysplein 13). Ambachtsheer Johan
de Bruyn van Buytewech liet in 1618 een maniëristisch ‘Gemeenlantsraethuys’
bouwen dat tevens als zijn woonhuis diende. Na 1628 kreeg het in zijn geheel een
woonfunctie. Van het in 1816 en 1859 in fasen gesloopte huis resteert alleen de in
1627 gebouwde rijzige toren met achtkantige lantaarn, uivormige spits en carillon.
Het alliantiewapen van de bouwheer en zijn vrouw Cornelia van Duyvelandt van
Rhoon dateert uit 1640. De scheefgezakte toren werd in 1927 rechtgezet, waarbij
een bordestrap werd toegevoegd. Restauratie volgde in 1955-'58.
Woonhuizen. Uit het midden van de 19de eeuw stammen het neoclassicistische
eenlaagspand Dorpsstraat 137 (circa 1840) en het eenlaags verveendershuis Zuideinde
200 (circa 1850) met houten aanbouw. Diepe eenlaags huizen zijn het mogelijk in
1874 gebouwde gepleisterde huis Dorpsstraat 64 en het in 1882 voor A. Bots en M.
van der Weijden gebouwde huis Dorpsstraat 66, met een tot topgevel opgetrokken
middenrisaliet. Interessante villa's in chaletstijl zijn Dorpsstraat 88, Dorpsstraat 127
(beide circa 1910) en Nieuwveenseweg 13 (1918). Rond 1925 opgetrokken zijn de
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blokvormige villa's Dorpsstraat 90 en Dorpsstraat 98. Iets jonger is de
expressionistische villa Noordenseweg 30 (circa 1930).
Boerderijen. In de kern mogelijk nog 18de-eeuws is de gepleisterde
langhuisboerderij De Rietpol (Noordenseweg 38). Jongere langhuisboerderijen zijn
Dorpsstraat 100, Nieuwveenseweg 51 (beide circa 1860) en de boerderij Nooit
Gedacht (Nieuwveenseweg 38) uit 1910.
Herberg ‘De Hollandsche Leeuw’ (Dorpsstraat 75) was in de 18de eeuw het huis
van de baljuw en diende vanaf 1796 als herberg. Bij een verbouwing rond 1800 kreeg
dit diepe pand de huidige vorm met ingezwenkte lijstgevel en ingangsomlijsting.
De voorm. snoepfabriek van de firma A. Bots was in enkele panden aan de
Dorpsstraat gevestigd. Het winkelpand Dorpsstraat 119, dat in de kern mogelijk uit
1829 dateert, kreeg rond 1895 en winkelpui met pilasters. Het naastgelegen woonen winkelpand Dorpsstraat 121 werd in 1912 gebouwd naar ontwerp van J. Kuyt.
Het winkelinterieur van de kruidenierswinkel annex kleding- en fourniturenwinkel
is goed bewaard gebleven. Als opslagschuren dienden Dorpsstraat 78 (circa 1890)
en Dorpsstraat 80 (kern circa 1700).
De smederij Dorpsstraat 33, thans smederijmuseum, is een eenlaagspand uit 1919
met smederij-inventaris.

Nieuwland
(gemeente Zederik)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan rond 1300 als cope-ontginning aan weerszijden
van de Leerbroeksche Vliet. Bij de aansluiting met de Geervliet verrees de kerk en
ontstond later een kleine dorpskern.
De Herv. kerk (Dorpsplein 2) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een deels ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De
romaanse toren verrees begin 14de eeuw en bevat een door Wilhelmus en Jasper
Moer gegoten klok (1507). Het laat-gotische koor kwam in de 15de eeuw tot stand
en het - oorspronkelijk driebeukige - schip begin 16de eeuw. De zijbeuken zijn
vermoedelijk begin 19de eeuw afgebroken. Bij een ingrijpende restauratie in 1955-'57
(T. van Hoogevest) heeft men een nieuwe consistorie toegevoegd en de bovenste
torengeleding vernieuwd. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuwse preekstoel en
een door J.F. Kruse gebouwd orgel (1905-'06, gerestaureerd 1984).
Scholen. De openbare lagere school Breezijde 2 werd in 1885 gebouwd als een
tweeklassige school met onderwijzerswoning onder één dak. In 1919 ontstond bij
Achterdijk 43 een school op L-vormige plattegrond.
De villa Breezijde 4 dateert uit 1906 en heeft rationalistische details en een
erkervormige uitbouw.
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Boerderijen. Interessante voorbeelden van hallenhuisboerderijen zijn Achterdijk 15
(18de eeuw), Breezijde 9 (oorsprong 18de eeuw, verbouwd circa 1850) en de grote
dwarsdeelboerderijen Geer 37-38 (1860), Smalzijde 12 (oorsprong 18de eeuw, gevel
eind 19de eeuw), Smalzijde 14 (1886) en Smalzijde 3 (1872). Een mogelijk
17de-eeuwse kern heeft de krukhuisboerderij Groot Bosch (Smalzijde 24). De
boerderij Klein Bosch (Smalzijde 23) werd in 1886 gebouwd met een dwars voorhuis.
Jongere boerderijen zijn Smalzijde 1 (1907) en de Pelikaanhoeve (Smalzijde 8-9)
met dwars geplaatst woonhuis.

Nieuwpoort
(gemeente Liesveld)
Kleine stad, gesticht rond 1250 door de heer van Liesveld en Langerak op de plaats
waar de Nieuwpoortse Vliet in de Lek uitmondde. Nieuwpoort ontving stadsrechten
in 1283, maar mede door concurrentie van het nabije Schoonhoven kwam het niet
tot verdere stedelijke ontwikkeling. Nieuwpoort kreeg een rechthoekige plattegrond.
Een dam met keersluis scheidde de Vliet in een binnen- en buitenhaven. Nieuwpoort
had te lijden van verwoestingen en stadsbranden in 1516, 1517 en 1524. De
middeleeuwse omwalling werd in 1567 geslecht, maar in 1673 werd Nieuwpoort
onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie (tot 1816). Binnen de ruime 17de-eeuwse
vestingwerken kende Nieuwpoort slechts beperkte groei. Na 1900 is de bebouwing
aan de Hoogstraat verder verdicht. Na de Tweede Wereldoorlog heeft men aan de
zuidzijde een nieuwbouwwijk verwezenlijkt. Nieuwpoort is een beschermd
stadsgezicht.
De Herv. kerk (Binnenhaven 21) is een driebeukige pseudo-basilicale kerk met
vijfzijdig gesloten koor en kooromgang. De oorspronkelijk in 1420 gebouwde kerk
werd waarschijnlijk na een brand in 1524 herbouwd. In 1774 heeft men de toren en
een deel van het schip gesloopt en vervangen door een nieuwe westgevel met
achtzijdige houten dakruiter. Daarin hangt een door Henricus Meurs gegoten klok
(1605). De kerk

Nieuwpoort, Herv. kerk, interieur (1975)
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onderging reparaties in 1842 en een restauratie in 1972-'74.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken en is voorzien
van spitse smalle scheibogen met blindnissen erboven. Tot de inventaris behoren
een herenbank (1652), doophek (tweede helft 17de eeuw) en preekstoel (1842).
Verder bevat de kerk een tekst- en een rouwbord (1603, 1679) en verscheidene
grafzerken (17de-begin 18de eeuw). Bij de kerk staan twee maniëristische hardstenen
stoeppalen met wapenschildjes (circa 1620).
Overige kerken. Van de in 1860 afgebroken 17de-eeuwse Remonstr. kerk resteert
de voorm. pastorie (Binnenhaven 40), een gepleisterd diep pand uit circa 1650 met
in de noordmuur een gemetseld kerkvenster. De voorm. Pieterskerk (Achter het
Arsenaal 3) werd in 1850 als koetshuis gebouwd, maar diende vanaf de late 19de
eeuw tot 1921 als Chr. Geref. kerkgebouw (vernoemd naar initiatiefnemer Pieter A.
de Bruijn). De huidige Chr. Geref. kerk (Hoogstraat 5) heeft men in 1921 ingericht
in een voorm. kaaspakhuis (circa 1900). De puntgevel is afgetopt door een gemetselde
balustrade.
Verdedigingswerken. Aan de zuidzijde van de wallen ligt nog een restant van de
rond 1567 geslechte middeleeuwse verdedigingswerken, in de vorm van een
halfcirkelvormige gracht (Nieuwpoortseweg). Als onderdeel van de Oude Hollandse
Waterlinie kreeg het rechthoekig opgezette Nieuwpoort in 1673-'98 een vesting met
zes bastions en in de gracht een stenen beer met twee monniken (oostzijde) en bij
de haven een inundatiesluis met overkluizing, waarop het stadhuis werd gebouwd.
Nu verdwenen zijn een ‘kat’ voor de opstelling van geschut en de poort aan de
zuidzijde. Bij wijzigingen in de 18de eeuw werd langs de beer een uitgang met brug
(later dijk) gemaakt en verlegde men de waterkering naar de buitendijkse vestingwal.
In 1787 verviel
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de functie van de vesting, wat leidde tot de formele opheffing in 1816 en de overdracht
aan de gemeente in 1826. Latere wijzigingen zijn een coupure met dubbele
schotbalkkering aan de zuidkant (1862), een waterkerende duikersluis aan de
noordzijde (Lekdijk/Haven) en verschillende ophogingen van de wal (1876, 1884,
1901). Nagenoeg alle bastions en courtines zijn intact, evenals een groot gedeelte
van de hoofdgracht. De vesting is gerestaureerd in 1974-'83; de noordelijke coupure
dateert uit 1996.
Het voorm. stadhuis (Hoogstraat 53) is een rijzig tweelaags pand met houten
koepeltorentje, gebouwd in 1697 naar ontwerp van Leendert van der Willigh op een
havenoverkluizing met inlaatsluis (1696). Het statige laat-classicistische gebouw is
voorzien van hoekpilasters, een pronkrisaliet en wapencartouches. De bel-etage is
bereikbaar via een dubbele bordestrap. Het uurwerk in de dakkapel is in 1969
toegevoegd. Het in 1949-'50 gerestaureerde gebouw bevat een cachot in de
onderbouw, een zaal met schouw op de bel-etage en de oude rechtkamer en secretarie
op de verdieping. Aan de achterzijde staat op een overkluizing de voorm. waag, een
inwendig met het stadhuis verbonden, maar lagere, vleugel met klokgevel. Op die
gevel zijn ter hoogte van de overkluizing banderolles aangebracht met een tekst en
het bouwjaar 1696. Aan de westgevel herinnert

Nieuwpoort, Chr. Geref. kerk

een houten afdak aan de vroegere functie van het gebouw (in 1846 al niet meer als
zodanig in gebruik). De overkluizing aan de noordzijde wordt afgesloten door een
balusterhek en toont aan weerszijden van de boog de gebeeldhouwde wapens van
Langerak en Vianen.
Het arsenaal (Buitenhaven 11-13) is een diep pand uit 1781 met een getoogde
hardstenen poortomlijsting en in baksteen gebosseerde hoekpilasters en
middenrisalieten (zijgevels). De flankerende poortjes hebben een soortgelijke
afwerking. Het gebouw verloor zijn oorspronkelijke functie in 1821, was daarna
onder meer in gebruik als koetshuis, graanmaalderij en zilverfabriek (tot 1978), en
is in 1986 gerestaureerd.
Woonhuizen. De bebouwing van Nieuwpoort bestaat voornamelijk uit diepe
huizen. Door de 16de-eeuwse stadsbranden resteren er waarschijnlijk geen
middeleeuwse huizen meer, al verraadt de zijgevel van Buitenhaven 15 - bestaande
uit twee gekoppelde pandjes achter een 18de-eeuwse punt- en een lijstgevel - een
15de-eeuwse oorsprong. In het huis Buitenhaven 14 is een midden-16de-eeuwse kap
bewaard gebleven en ook Buitenhaven 6 en Binnenhaven 40 hebben een 16de-eeuwse
kern achter hun midden-19de-eeuwse lijstgevel. Het diepe huis Buitenhaven 5 dateert
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van 1613 (gevelsteen). Het uit 1697 daterende hoekpand Buitenhaven 1, nu café ‘De
Dam’, heeft een ingezwenkte lijstgevel, een uitgebouwde opkamer en een
19de-eeuwse bepleistering. Mogelijk was het oorspronkelijk een stadsboerderij. Een
17de-eeuwse kern hebben verder Binnenhaven 33 (gevel circa 1855) en het pand
Binnenhaven 37, voorzien van een cartouche met een voorstelling van de Ark van
Noach. Eenvoudige 17de-eeuwse tuitgevels hebben Hoogstraat 20-22 (pui 19de
eeuw) en Hoogstraat 36. Tuit- en halsgevels waren ook in latere tijd gangbaar, zoals
te zien is bij de gekoppelde geveltjes van Hoogstraat 73-75 en de huizen Binnenhaven
17, Binnenhaven 48 (eerste kwart 19de eeuw) en Buitenhaven 10 (eerste helft 19de
eeuw). De voorm. burgemeesterswoning Binnenhaven 16 (circa 1830), later secretarie,
is een monumentaal pand met neoclassicistische dorische deuromlijsting, kroonlijst
en fraaie stoeppalen. Neoclassicistisch zijn verder de ingangsomlijsting van de voorm.
dokterswoning Buitenhaven 9 (circa 1850) en de vormgeving van het forse herenhuis
Binnenhaven 18 (circa 1870). Voorbeelden van dwarse eenlaagspanden zijn
Binnenhaven 29 (18de eeuw) en Hoogstraat 1-3 (circa 1890). Een gekoppelde
rondboogtop hebben de huizen Buitenhaven 25-27 (circa 1905). De huizen
Binnenhaven 4-8 (circa 1910) zijn voorzien van aardige details en rationalistische
elementen.

Nieuwpoort, Stadhuis
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Boerderijen. Langs de haven staan enkele panden die hun oorsprong hebben als
stadsboerderij. De meeste zijn opgezet als langhuisboerderijen. Het in de 19de eeuw
gepleisterde woongedeelte van Binnenhaven 24 heeft een 17de-eeuwse kern. Van
ingezwenkte lijstgevels voorzien zijn de boerderij Hoogstraat 79 (1858), waarvan
de bovenbouw van de schuur in hout is opgetrokken, de in 1860 ter plaatse van de
Remonstr. kerk gebouwde boerderij Binnenhaven 38 en de boerderij Binnenhaven
30 (circa 1870). Een dwars geplaatst voorhuis heeft Hoogstraat 81, gebouwd rond
1860 als rentenierswoning voor W. en K. van Harten naast hun boerderij op nummer
79. De boerderij Binnenhaven 36 (circa 1910) heeft een dwars geplaatst voorhuis
met mansardedak. Het voorm. veerhuis (Buitenhaven 29) is een tweelaags dwars
pand, gebouwd in 1871-'72 door G. den Besten. Het diende als zodanig tot circa
1930, toen het voetveer over de Lek werd opgeheven.

Nieuwveen
(gemeente Liemeer)
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen en voor het eerst vermeld rond 1300.
De ontginningsbasis wordt gevormd door de A.H. Kooistraweg en de Dorpsstraat.
Haaks daarop ligt de Kerkstraat met kerk, waar de Ringvaart van de Polder Nieuwkoop
met een bocht omheenloopt. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuiden de noordzijde (Huize Ursula) uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 45) is een zaalkerk met aangebouwde consistorie en
een ongelede toren met ingesnoerde spits. Deze kerk kwam in 1831-'32 tot stand
naar ontwerp van architect Elsmeyer ter vervanging van een voorganger uit 1559.
De door Th. Molkenboer in 1831 ontworpen toren kreeg het huidige aanzien bij een
restauratie in 1929 onder leiding van H. van der Kloot Meijburg. Het orgel is gebouwd
door H. Knipscheer (1858).
De R.K. St.-Nicolaaskerk (bij Dorpsstraat 41) is een driebeukige neogotische
kerk uit 1866-'67 naar ontwerp van Th. Asseler. De toren van vier

Nieuwveen, R.K. St.-Nicolaaskerk (1997)

geledingen met achtkante lantaarn en spits werd in 1887 toegevoegd naar ontwerp
van E.J. Margry. Het kerkinterieur wordt gedekt door gestucadoorde kruisribgewelven
en heeft schilderingen uit 1947. De blokvormige pastorie (Dorpsstraat 41) uit 1867
is eveneens ontworpen door Asseler.
De Geref. kerk (Kerkstraat 2) is een zaalkerk uit 1895 met tuitgevel.
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Het voorm. raadhuis (A.H. Kooistrastraat 140), gebouwd in 1937 naar een
traditionalistisch ontwerp van F. Pieterse, is een diep pand met links een hoger
opgetrokken dakkapel met topgevel. Het is in 1971 uitgebreid.
Woonhuizen. Uit het begin van de 19de eeuw dateren het diepe eenlaagspand
A.H. Kooistrastraat 21 en het gepleisterde blokvormige neoclassicistische huis A.H.
Kooistrastraat 31 (1834). In 1848 als pastorie gebouwd is het blokvormige huis
Sassenoord (Dorpsstraat 13-15) met hoektoren en bakstenen pilasters. Na een brand
in 1898 is de huidige kapvorm ontstaan. In 1935 vestigden de zusters Ursulinen van
Bergen hier het gesticht Huize Ursula. Neorenaissance-vormen vertoont het dwarse
eenlaagspand Oude Nieuwveenseweg 52 (circa 1900). Begin 20ste eeuw gebouwd
zijn de arbeiderswoningen Oude Nieuwveenseweg 115-121 (circa 1915) en de deels
in kalkzandsteen uitgevoerde villa Muggenlaan 10 (1914-'15).
De voorm. coöperatieve graanmaalderij ‘Ons Belang’ (Oude Nieuwveenseweg
111-113) bestaat uit twee identieke, evenwijdig gelegen, diepe drielaagse panden
met voorgevels voorzien van pinakels. Het linker pand dateert uit 1905, het rechter
is in 1912 toegevoegd.
Het voorm. station (W.P. Speelmanweg 39a), een tweelaags pand met haakse
bouwdelen, werd in 1915 gebouwd aan de in 1913-'15 aangelegde spoorlijn Alphen
aan den Rijn-Uithoorn van de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij.
Sinds 1936 dient het als woonhuis.
Het trafohuisje (W.P. Speelmanweg 24d) is een rechthoekig pand uit circa 1935
met schilddak.
Verkeersbruggen. De ophaalbrug over het Drechtkanaal (bij Nieuwveens Jaagpad
2) is een ijzeren vakwerkbrug uit 1940. De hameistijlen zijn aan de onderzijde
verbreed en voorzien van vakwerkkwadranten. Over het Aarkanaal ligt de Kattenbrug
(Oude Nieuwveenseweg 139), in haar huidige vorm een bredere kopie uit 1995 van
de oorspronkelijke ijzeren ophaalbrug uit 1925.
Boerderijen. Na het droogvallen van de Polder Nieuwkoop (1809) en de Polder
Zevenhoven (1812) werden nieuwe boerderijen gebouwd, zoals de St.-Nicolaashoeve
(Hogendijk 1; circa 1850) met zomerhuis en St.-Nicolaasbeeld. Voorbeelden van
langhuisboerderijen zijn de vroeg-19de-eeuwse boerderij Livonia (Uiterbuurtweg 5)
en de rond 1870 met ingangsomlijsting en zomerhuis gebouwde boerderijen
Westerpolder (Oude Nieuwveenseweg 70) en Rijndervreugd (Geerweg 97). Een
villa-achtig voorhuis heeft de boerderij Blokland 25 (circa 1925). Ten noordoosten
van Nieuwveen staan enkele langhuisboerderijen met Russische namen, zoals de
deels onderkelderde boerderij Kazan (Bloklandseweg 28; circa 1870) en de met
zomerhuis uitgevoerde boerderij Smolensk (Bloklandseweg 18; 1887).
De R.K. St.-Joannes de Doperkerk te Noordeinde (Noordeinde 26), gelegen
ten oosten van Nieuwveen, is een driebeukige zaalkerk

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

371
met smaller, recht gesloten koor, doopkapel en een ongelede toren met vierzijdige
spits. Deze door J.P. Dessing ontworpen traditionalistische kerk kwam in 1936 tot
stand ter vervanging van een voorganger uit 1834. De naastgelegen pastorie
(Noordeinde 28) dateert uit 1842. Het kerkhof heeft een Lourdesgrot (circa 1940).
Zevenhoven. Dit ontginningsdorp ten zuidoosten van Nieuwveen is ontstaan in
de middeleeuwen. In 1835-'37 gebouwd ter vervanging van een oudere voorganger
is de Herv. kerk (Dorpsstraat 12), een brede zaalkerk. De voorgevel en de ongelede
toren met opengewerkte lantaarn en ingesnoerde spits dateren uit 1937. Tot de
inventaris behoren een preekstoel (1787) en een door de firma A. Standaart gebouwd
orgel (1926). De in 1915 opgetrokken pastorie (Dorpsstraat 11) heeft in de gevel
een tegelfries. De Geref. kerk (Stationsweg 15), een wit geschilderde zaalkerk met
tuitgevel, dateert uit 1909. Het woonhuis Dorpsstraat 14-16 is een middenganghuis
uit circa 1870. De in 1915 ten oosten van Zevenhoven gebouwde boerderij ‘De
Eensgezindheid’ (Kade 15) heeft een fraai ajourgezaagde topgeveldecoratie.

Noordeloos
(gemeente Giessenlanden)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan rond 1300 op stroomruggen aan weerszijden
van de veenstroom de Noordeloos. Aan de zuidzijde stond het in 1293 voor het eerst
vermelde kasteel van de heren van Noordeloos (verbrand 1573, gesloopt 1880). Bij
brug en kerk ontstond eind 19de eeuw een bescheiden verdichting van de bebouwing.
Noordeloos is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 3c), oorspronkelijk gewijd aan St. Bonifatius, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, noordtransept en een toren van drie
geledingen met achtzijdige spits. De mogelijk uit circa 1300 daterende
torenonderbouw - verhoogd en voorzien van westelijke steunberen in 1613 - werd
in 1877-'78 omklampt toen men de bovenbouw nieuw opmetselde. Het koor en het
noordtransept stammen uit de 15de

Noordeloos, Chr. Geref. kerk en pastorie

eeuw. Bij een ingrijpende verbouwing in 1846 heeft men het zuidtransept afgebroken
en het schip vernieuwd. Restauraties zijn uitgevoerd in 1949 (toren), 1966 (kerk) en
1976 (torenspits).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf en bevat een gotisch
doopvont van Namense steen (begin 16de eeuw), een preekstoel (1614), een
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tiengebodenbord (1607), een tekstbord in Lodewijk XV-vormen en twee rouwborden
(1748). In het koor staat een grafmonument uit 1781 voor ambachtsheer Martinus
van Barnevelt († 1775), waarvan het marmeren middengedeelte in rijke Lodewijk
XV-vormen - met zuilen, baldakijn en buste - wordt geflankeerd door zijmuurtjes
en toegangen naar de achterliggende grafkelder.
De pastorie (Noordzijde 60) is een middengangwoonhuis, waarvan de eerste steen
in 1875 werd gelegd door J.P.H.L.M. van Dam, heer van Nieuwland en
Overslingeland. Rond 1900 is de verdieping toegevoegd.
Overige kerken. Het eenvoudige zaalgebouw van de Geref. kerk (Botersloot 12)
werd in 1893 gebouwd door J. Duym. De Chr. Geref. kerk (Noordzijde 1-1a) is een
zaalkerk uit 1924, voorzien van een aangebouwde forse pastorie met hoge erkerpartij.
Het voorm. raadhuis (Grotewaard 9a) is een dwars pand uit 1878 met eclectische
details.
Woonhuizen. Bepalend voor het dorpsgezicht is de bebouwing aan weerszijden
van de Noordeloos bij de brug. Een schilderachtig geheel vormen de met riet gedekte
18de-eeuwse woningen Noordzijde 53 en 54-55. Het vroeg-19de-eeuwse eenlaagspand
Noordzijde 44 heeft uitbouwen aan de waterkant. Laat-19de-eeuws zijn het dwarse
huis Botersloot 19 (1879) en het gepleisterde tweebeukige pand Noordzijde 35-36
(circa 1880). Het opvallend grote doktershuis Noordzijde 33 (1888) is voorzien van
eclectische details en een als toren hoger opgetrokken risalerende zijtravee. Een
lijstgevel met gekleurde baksteendecoraties bezit Noordzijde 29 (circa 1910).
Boerderijen. De oudste boerderijen hebben uitgebouwde kamers, zoals de uit
1610 (gevelsteen) stammende krukhuisboerderij Botersloot 13-14 met links een hoge
uitbouw en de uit 1614 (jaartalankers) daterende krukhuisboerderij Noordzijde
118-119 met accoladebogen en siermetselwerk. De boerderij Noordzijde 95 uit 1706
(gevelsteen met initialen en ster) heeft een verhoogde ‘waterkamer’ in de middenbeuk
en een ‘kapel’ bij de linker zijgevel. De dwarsdeelschuur is deels met hout bekleed.
De hallenhuisboerderij Overslingeland 13 is vermoedelijk begin
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Noordeloos, Woonhuis Noordzijde 33

19de eeuw tot stand gekomen. Voorbeelden van dwarsdeelboerderijen met een
aangebouwde ouderkamer zijn De Rozenhof (Overslingeland 8; circa 1850),
Nieuwendijk 12-13 (circa 1870) en Noordzijde 8 (circa 1870) met een hoge stal onder
een kameelrugdak en met een opkamer. De krukhuisboerderij Botersloot 30 (circa
1880) heeft een gepleisterde gevel. De langhuisboerderij Botersloot 32 (circa 1880)
is voorzien van een eclectische, dubbel ingezwenkte klokgevel. Kenmerkende
dwarshuisboerderijen zijn Noordzijde 3 (1891) en Grotewaard 33 (circa 1895), de
laatste met een dakerker en kleurrijke baksteenversieringen. Voorbeelden van jongere
boerderijen zijn de langhuisboerderijen Noordzijde 99 (circa 1905) en Noordzijde
27 (1922), de boerderijen Overslingeland 9 (1925) en de met een villa-achtig voorhuis
uitgevoerde boerderij Noordzijde 108 (circa 1930).
Poldermolens. Van de vijf molens die tot 1905 de polder Middelbroek, Ameide
en Tienhoven bemaalden, is de uit 1665 daterende wipmolen De Stijve Molen
(Molenpad 14) tot 1949 in gebruik gebleven. De Boterslootse molen (Grotewaard
1), een wipmolen met scheprad uit 1837, heeft tot 1956 de polder Botersloot bemaald.
Gemalen. Het voorm. gemaal Nieuwendijk 18a voor de polders Oud-Goudriaan
en Noordzijde is een L-vormig pand uit 1904 met woning. In de achtzijdige stenen
molenromp Grotewaard 2c werd in 1913 het gemaal voor de polder Blommendaal
ingericht. De zuiggasmotor heeft men in 1957 vervangen door een schroefpompgemaal
in een ernaast gelegen pand (1989 vijzelgemaal).
De muziektent (bij Noordzijde 29) is rond 1960 gebouwd volgens het
‘bühne-model’ met gesloten achterwand.

Noorden
(gemeente Nieuwkoop)
Ontginningsdorp met twee kernen, ontstaan in de middeleeuwen. De ontginningsbasis
wordt gevormd door zowel de Noordse Dorpsweg als de zuidelijker gelegen S. van
Capelweg-Voorweg. Het gebied ten zuiden van het dorp werd in de 18de en 19de
eeuw uitgeveend, waarna zich de Nieuwkoopse Plassen vormden. In 1809 ontstond
aan de noordwestzijde de Polder Nieuwkoop en aan de noordoostzijde de polder
Noordse Buurt.
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De Herv. kerk (Noordse Dorpsweg 4) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
neoclassicistische ingangsomlijsting, gebouwd in 1842-'43 naar ontwerp van P. de
Wit ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. De kleine opengewerkte
achtzijdige klokkentoren heeft men in 1875-'76 toegevoegd (vernieuwd 1986) en
bevat een door Cyprianus Crans gegoten klok (1739). De kerk is gerestaureerd in
1986-'88. De in 1913 gebouwde pastorie (Noordse Dorpsweg 12) is ontworpen door
J. Brouwer.
De R.K. St.-Martinuskerk (S. van Capelweg 60) is een driebeukige
pseudo-basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vier
geledingen met frontalen en naaldspits. Deze neogotische kerk kwam in 1882-'83
tot stand naar ontwerp van Y. Bijvoets en verving een schuurkerk uit 1816.
Boerderijen. Waardevolle boerderijen zijn de wit geschilderde hallenhuis boerderij
S. van Capelweg 36 met de jaartalankers ‘1688’, de mogelijk uit circa 1800 daterende
langhuisboerderij S. van Capelweg 28 en de twee vroeg-19de-eeuwse
keuterboerderijen S. van Capelweg 72 en Voorweg 5. De boerderij S. van Capelweg
58 (1910), met zomerhuis, is in chaletstijl uitgevoerd.
Woonhuizen. In de kern 18de-eeuws is de visserswoning S. van Capelweg 74 met
erachter een gepotdekselde schuur. Het in 1928 gebouwde blokvormige huis S. van
Capelweg 46 heeft een aangebouwde bollenschuur. Een bollenschuur staat ook bij
het in datzelfde jaar opgetrokken eenlaagspand S. van Capelweg 85.
Woerdense Verlaat. Dit veenontginningsdorp ten zuidoosten van Noorden is in
de late middeleeuwen ontstaan. De poldermolen ‘Westveense molen’ (bij
Westveensekade 6) is een wipmolen uit 1676. Deze bestaat uit een met riet gedekte
ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis dat in 1873 is vernieuwd. Deze molen
bemaalde voorheen de polder ‘Westveen’. Vermeldenswaardige boerderijen zijn de
boerderij
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‘Bethlehem’ (Amstelkade 61; circa 1880) met dwars geplaatst woonhuis en het
zomerhuis en de langhuisboerderijen Amstelkade 19 (1892), Amstelkade 26 (1900)
en ‘Nooit Gedacht’ (Amstelkade 15; 1919). De Geref. kerk (Korte Meentweg 17) is
een moderne zaalkerk met dakruiter, gebouwd in 1964 naar ontwerp van W. Brouwer.

Noordwijk aan Zee
(gemeente Noordwijk)
Vissersdorp, ontstaan eind 16de eeuw als visserswijk van Noordwijk-Binnen. Bij
gebrek aan een haven lagen de bomschuiten gewoon op het strand. Vanaf de late
19de eeuw ontwikkelde het dorp zich als badplaats. De in 1883 voor de exploitatie
van de duingronden opgerichte Maatschappij Noordwijk liet een wijk met villa's
aanleggen, die langs het strand een boulevard had. Als onderdeel van de Atlantikwall
bouwden de Duitsers vanaf 1942 op de boulevard een grote tankmuur (na de oorlog
verwijderd), waarvoor veel bestaande bebouwing moest wijken. De wederopbouw
is uitgevoerd op basis van een al vóór de oorlog ontwikkeld stedenbouwkundig plan.
Later zijn appartementen en hoogbouw toegevoegd.
De voorm. Herv. kerk (Hoofdstraat 96) is een dwars geplaatste zaalkerk uit 1647
met driezijdig gesloten korte zijden. Op het dak staat een houten toren (1689) met
open achtkante klokkenkoepel. Daarin hangt een door Alewijn

Noordwijk aan Zee, Herv. kerk

Krombosch gegoten klok (1746). Bij de restauratie in 1964 zijn eerdere ingrijpende
wijzigingen (onder andere uit 1901) weer ongedaan gemaakt. Tot de inventaris
behoren een preekstoel (circa 1650) en een uit de Doopsgez. kerk van Deventer
afkomstig orgel van A. Meere (1817; overgebracht 1970).
De (Geref.) Buurtkerk (Hoofdstraat 10), een driebeukige kerk in rationalistische
stijl met klokkentoren, dateert uit 1899.
De R.K. Maria ter Zeekerk (Nieuwe Zeeweg 75) is een driebeukige kerk,
gebouwd in 1950-'51 als toeristenkerk naar een ontwerp van J.A. van der Laan in de
op de vroeg-christelijke kerkbouw gebaseerde traditionalistische vormen van de
Bossche school. Opvallend zijn het omlopend fries met siermetselwerk in
meandermotief en de vierkante vensteropeningen met brede latei en deelzuiltje. In
1964-'65 is de kerk aan de achterzijde uitgebreid.
De voorm. R.K. St.-Willibrord MULO (Van Panhuijsstraat 17), opgetrokken in
1955 naar een traditionalistisch ontwerp van Dom. H. van der Laan, is een U-vormig
eenlaags schoolgebouw met achtzijdig paviljoen.
Woonhuizen. Van vóór de ontwikkeling tot badplaats dateert het rond 1650 als
visserswoning gebouwde diepe huis Jan Kroonsplein 4 met schoudergevel en
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gepleisterde pui. Later werd het als boerenwoning in gebruik genomen en rond 1900
heeft men een koestal aangebouwd. Dit sinds 1963 als museum ingerichte pand is
in 1987 gerestaureerd.

Noordwijk aan Zee, R.K. Maria ter Zeekerk

Het gepleisterde huis De Thuishaven (Parallel Boulevard 17) is het uit 1785 daterende
woonhuisgedeelte van een voormalige duinboerderij.
Villapark De Zuid. In opdracht van de Maatschappij Noordwijk tot Exploitatie
van Duingronden (opgericht 1883) ontwierp tuinarchitect D. Wattez een wijk met
(zomer)villa's langs gebogen straten en een lange strandboulevard (Kon. Astrid
Boulevard). Het ontwerp omvatte ook een hotel (Huis ter Duin; in 1887 gekocht door
H. Tappenbeck en in 1977 en 1990-'91 grotendeels herbouwd). Voorbeelden van de
eerste woonbebouwing (1905-'10) zijn de houten villa De Clinge (Beethovenweg
21) en de woningen Huis aan Zee (Kon. Astrid Boulevard 54), Noretgo (Picképlein
6-7) en Duinroosje (Oude Zeeweg 62). Het interieur van het huis De Koekoek
(Boerhaaveweg 21), gebouwd in 1917 voor de familie Van Leeuwen en in 1932
vergroot naar ontwerp van A.H. Wegerif, vertoont de invloed van de Arts and
Craft-beweging. Enkele met riet gedekte villa's zijn uitgevoerd in expressionistische
vormen, zoals De Zeevonk (Boerhaaveweg 11; circa 1920) en de rond 1925
opgetrokken villa's Zonnewende (Koepelweg 15), Koepelweg 40 en De Duintop
(Atjehweg 20). Uit 1936 dateren het met lessenaarsdak uitgevoerde vakantiehuis
Atjehweg 12 - door L.C. van der Vlugt ontworpen voor eigen gebruik - en het
halfronde pand De Blokkendoos (Atjehweg 27) met plat dak.
De watertoren (Van Hardenbroekweg 18) is een grijs gepleisterde, achtzijdige
toren met aangebouwde traptoren,
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Noordwijk aan Zee, Villa De Koekoek

betonnen vlakbodemreservoir en een als uitkijkpost dienende galerij. Het in 1917
door F.A. Warners gemaakte ontwerp met art déco-elementen werd pas in 1920 en
soberder uitgevoerd.
De vuurtoren (Kon. Wilhelmina Boulevard 34), gebouwd in 1921-'22 naar ontwerp
van C. Jelsma, verving een

Noordwijk aan Zee, Vuurtoren

voorganger uit 1854. De wit gepleisterde, vierkante en enigszins taps toelopende,
toren is uitgevoerd in baksteen en gewapend beton en heeft vijf verdiepingen en een
lichthuis.
Gedenktekens. Op het Picképlein staat een in 1928 opgericht bakstenen
gedenkmonument voor burgemeester C.L.L.W. Pické, stichter van de badplaats. Het
gedenkmonument voor verzetsstrijder R. Tappenbeck (bij Kon. Astrid Boulevard
58), omgekomen in 1944, is rond 1950 opgericht en bestaat uit een bronzen kolom
met een vogel, geplaatst op een bakstenen voetstuk.
De Alg. begraafplaats (bij Oude Zeeweg 36) werd in 1829 aangelegd door T.
van Paddenburg naar ontwerp van S. van der Paauw. In 1931 heeft men de
begraafplaats aan de noord- en westzijde met terrassen in de duinen uitgebreid. Het
baarhuisje dateert van 1931. De neoclassicistische graftombe (1829) voor de familie
Van Limburg Stirum is mogelijk ontworpen door Van der Paauw; in 1840 is Leopold
graaf van Limburg Stirum bijgezet, gouverneur van Den Haag en voorbereider van
de terugkeer van koning Willem I. Het door beeldhouwer E.A.F. Bourgonjon
vervaardigde neogotisch grafmonument (1886) voor O.J. Schreuders is ontworpen
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door A. Mialaret. Tegenover de begraafplaats staat het in 1883 als opzichterswoning
gebouwde neorenaissance-pand ‘De Zanderij’ (Oude Zeeweg 33).
Atlantikwall. Van de bij Noordwijk door de Duitsers aangelegde
verdedigingswerken resteren het rond 1943 gebouwde bunkercomplex aan de
Oorlogsweg en een opslagbunker (Zeereep 12a).
Het ruimtevaartonderzoekscentrum Estec (Keplerlaan 1), gelegen ten zuiden
van Noordwijk nabij Katwijk, is opgericht in 1967 en werd in 1985-'89 in
structuralistische vormen uitgebreid naar ontwerp van A.E. en H. van Eyck. De
uitbreiding betreft een kantoorgebouw en een voorzieningengebouw met restaurant,
bibliotheek en congreszalen onder een golvend dak.

Noordwijk-Binnen
(gemeente Noordwijk)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen direct achter de duinen op een strandwal,
waar volgens een legende een kerk was gesticht op de plaats waar de Schotse
missionaris St. Jeroen de marteldood vond in 857. De dorpsbebouwing concentreerde
zich rond de kerk, rondom het Lindenplein en langs de Voorstraat, als onderdeel van
een belangrijke doorgaande noord-zuidroute. Parallel hieraan ontstond de Offemweg
als achterstraat. De verbinding naar zee (Pickéstraat en Oude Zeeweg) werd in de
17de eeuw vervangen door de noordelijker gelegen Nieuwe Zeeweg. Pas vanaf 1920
kwam er enige planmatige uitbreiding aan de westzijde. Daar en naar het noorden is
het dorp na de Tweede Wereldoorlog verder uitgebreid. De Voorstraat met omgeving
is een beschermd dorpsgezicht.
De (Herv.) Grote of Jeroenkerk (Voorstraat 44) is een driebeukige kruiskerk
met vijfzijdig gesloten koor, aangebouwde sacristie (nu consistorie) en een
ingebouwde westtoren van vier geledingen met balustrade en achtzijdige spits. De
wonderbaarlijke vondst van de schedel van St. Jeroen maakte Noordwijk tot een
belangrijke bedevaartplaats. Uit het midden van de 13de eeuw stamt de met lisenen
en keperfries versierde onderbouw van de toren. Begin 14de eeuw (mogelijk 1311)
werd de oorspronkelijk
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Noordwijk-Binnen, (Herv.) Grote of Jeroenkerk (1984)

eenbeukige tufstenen kerk vergroot en kreeg de toren de met driepasboogfriezen
uitgevoerde hogere geledingen. In de toren bevinden zich twee boven elkaar gelegen
cachotten (gebruikt tot 1860) en twee klokken, de ene van Pieter Hemony (1677),
de andere van Joannes Ouderogge (1690). De oorspronkelijke stenen torenspits heeft
men in 1791 vervangen door een nieuwe spits, die bij een restauratie in 1926 de
huidige balustrade heeft gekregen.
De huidige laat-gotische kerk kwam tot stand na een brand in 1449. Bij die
vernieuwing raakte de oude toren ingebouwd. De zuidzijde van de kerk is rijker met
natuurstenen blokken versierd dan de noordzijde; de steunberen aan de zuidzijde
hebben smalle nissen met aan de onderzijde kraagsteentjes met gebeeldhouwde
kopjes. De dakruiter op de viering dateert van 1764. De kerk is gerestaureerd in
1901-'04, onder leiding van H.J. Jesse, en opnieuw in 1970-'75, waarbij het zuidportaal
weer is aangebracht en de raamtraceringen van de eerste restauratie versoberd zijn
hersteld. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (hersteld rond 1975).
Tot de inventaris behoren een hardstenen doopvont met vier gebeeldhouwde koppen
(begin 16de eeuw), een bijzonder avondmaalsgestoelte (1636), een preekstoel (circa
1650; gerestaureerd 1904), een herenbank (1751) met door Francis Maas vervaardigd
snijwerk en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1840; gerestaureerd 2000).
Verder bevat de kerk de rijk bewerkte laat-gotische grafzerken van Jan van der
Boeckhorst († 1450) en Florys van der Boeckhorst († 1509) en hun echtgenotes,
enkele spreukborden (1625 en 1638) en psalmborden (1682 en 1771), een epitaaf
voor Johan van der Wijck († 1679) en een marmeren grafmonument voor de
staatsman, historicus en dichter Jan van der Does of Janus Dousa († 1604),
vervaardigd in 1792 door J. Luraghi en J. Knabiaan. Aan de zuidzijde van de toren
is een 12de-eeuwse zandstenen sarcofaag opgesteld.
De R.K. St.-Jeroenkerk (Van Limburg Stirumstraat 26) is een driebeukige
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en zijkapellen, een kleine vieringtoren en een
terzijde geplaatste toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. Deze
neogotische kerk kwam in fasen tot stand ter vervanging van een kerk uit 1835. In
1894 werd de koorpartij met transept verwezenlijkt naar ontwerp van N. Molenaar.
De driezijdig gesloten transeptarmen zijn voorzien van ingangsportalen. Het schip
en de toren heeft men pas in 1927-'29 naar een gewijzigd ontwerp van N. Molenaar
jr. opgetrokken. De westgevel bevat in de top een door atelier Cuypers vervaardigd
beeld van de patroonheilige onder een baldakijn.
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Het interieur wordt gedekt door gepleisterde ster- en kruisgewelven (schip) en
straalgewelven (koor, zijkapellen). De nagenoeg even hoge schipbeuken worden
geleed door grote bundelpijlers op zwart natuurstenen basement. Tot de inventaris
behoren een in 1892 door atelier G.B. Brom vervaardigd koperen reliekschrijn
(St.-Jeroen) en neogotische altaren (circa 1895). De gebrandschilderde ramen zijn
van E. Löhrer (1903-'05). De pastorie (Van Limburg Stirumstraat 24) is een tweelaags
herenhuis uit 1926.
De (Geref.) Vinkenburglaankerk (Achterzeeweg 1) is een eenvoudige zaalkerk
uit 1926, voorzien van een dakruiter met naaldspits.
De St.-Joris- of Voetboogdoelen (bij Offemweg 15-17), opgericht in 1477, bestaat
uit een schietbaan met een hoge houten mast - met daarop als doel een houten gaai
- en twee (gewijzigde) 19de-eeuwse woningen.
De voorm. Franse jongenskostschool (Voorstraat 23-25), gesticht in 1633, werd
in 1772 gehuisvest in deze van oorsprong 16de-eeuwse panden (samengevoegd
1642). Rond 1817 verhuisde de kostschool naar elders en kreeg het gebouw de huidige
neoclassicistische voorgevel met omlijste ingang.
De voorm. R.K. jongensschool, nu Herv. centrum ‘Sartorius’ (Voorstraat 55a)
(naar stichter van de Latijnse school), werd in 1885 in neorenaissancestijl gebouwd
in opdracht van R.K. parochie, in 1882 eigenaar geworden van

Noordwijk-Binnen, R.K. jongensschool
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Noordwijk-Binnen, Kantongerecht

het perceel, en het pand Voorstraat 55 (voorm. Franse meisjesschool).
Het kantongerecht (Voorstraat 87-89), gebouwd in 1859-'61 naar een
standaardplan van A.C. Pierson als kantongerecht annex Huis van Bewaring, is een
neoclassicistisch tweelaags gebouw met middenrisaliet en hoekpilasters. Van 1878
tot 1989 diende het als post- en telegraafkantoor. Het gebouw heeft rond 1928 een
eenlaags zijvleugel gekregen en is in 1939 achter uitgebreid. Een ingrijpende interne
verbouwing is uitgevoerd in 1994.
Het raadhuis (Voorstraat 42) werd in 1886-'87 gebouwd naar een
neorenaissance-ontwerp met trapgevels en ronde hoektoren van N. Molenaar. Hij
leverde waarschijnlijk ook het plan voor de in 1924 verwezenlijkte uitbreiding aan
de noordwestzijde. Van atelier Bogtman zijn de gebrandschilderde bovenlichten
(1926). De gevel aan de Voorstraat heeft een roepstoel op natuurstenen consoles.
Het aan die zijde geplaatste maniëristische zandstenen H. Geestpoortje dateert uit
1618 en wordt bekroond door een voorstelling van weeskinderen en een afbeelding
van de H. Geest in de gedaante van een duif.
Offem (Nieuwe Offemweg 1). Dit landgoed was van oudsher de residentie van
de heer van Noordwijk. Het hier in 1856-'61 voor F.A.G. graaf van Limburg Stirum
naar ontwerp van G. Brouwer gebouwde nieuwe buitenhuis is in 1953 afgebroken.
De landschappelijke parkaanleg is behouden, evenals het rond 1860 naar plannen
van Brouwer verwezenlijkte koetshuis (Nieuwe Offemweg 11) en verschillende
dienstwoningen uit die tijd, zoals de portierswoning (Nachtegaalslaan 29). Verder
is er een gemetselde boogbrug uit circa 1860.
Klein Offem (Offemweg 19). Dit deels wit gepleisterde landhuis stamt uit de 18de
eeuw en heette oorspronkelijk ‘Quartelkooi’. Na de aankoop in 1836 door W.A.W.
van der Does, graaf van Limburg Stirum, werd het voorste gedeelte van het huis
vergroot en kreeg het - als onderdeel van het landgoed Offem - de huidige naam. De
gepleisterde neoclassicistische zuidfaçade kwam tussen 1856 en 1861 tot stand in
opdracht van F.A.G. graaf van Limburg Stirum en waarschijnlijk naar ontwerp van
G. Brouwer.
Calorama (Gooweg 21). Deze buitenplaats werd eind 18de eeuw gekocht door
Pieter Groenevelt, kweker van bloembollen en medicinale kruiden, en kwam in 1848
in handen van bioloog en kruidkundige Jan Everwijn, die het de naam Calorama gaf.
Hij hield zich intensief bezig met het kweken van kruiden. Het in de kern
laat-17de-eeuwse tweebeukige en tweelaagse buitenhuis is voorzien van een attiek
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en een verhoogde middenpartij. In 1872 heeft men twee houten serres en een aanbouw
toegevoegd en zijn de gevels okergeel gepleisterd.
In het landschappelijk aangelegde park staat een 18de-eeuwse tuinmuur met
steunberen. De achtzijdige tuinkoepel ten noorden van het huis dateert uit 1842. In
1878 verrees het met Oegstgeesterpannen belegde koetshuis (Gooweg 33) met
paardenstal en koetsierswoning. Hieraan grenst de oorspronkelijk bij Calorama
behorende 17de-eeuwse voorm. kruidenschuur met woonhuis (Gooweg 19), in de
19de eeuw uitgebreid met een kruidendrogerij.
Woonhuizen. Het in 1976-'77 gerestaureerde pand Voorstraat 19 is een deels
gepleisterd en gedeeltelijk onderkelderd diep huis uit het begin van de 16de eeuw.
De trapgevel is voorzien van overhoekse pinakels. De houten spiltrap achter in het
huis dateert uit de 17de eeuw. De smallere achterkamer werd mogelijk in de 17de
eeuw aangebouwd. Uit de 17de eeuw stammen de diepe huizen Bronckhorststraat
57 (met toppinakel), Heilige Geestweg 2 en Voorstraat 16 (beide met trapgevel). Het
diepe huis Voorstraat 49 heeft een 17de-eeuwse in- en uitgezwenkte topgevel en een
18de-eeuwse pui met omlijste ingangspartij. De klokgevel van het diepe huis
Douzastraat 75 is voorzien van natuurstenen hoekvoluten en een frontonbekroning
met het jaartal ‘1731’.
Het van oorsprong mogelijk 16de-eeuwse brede tweelaags herenhuis Lindenhof
(Lindenplein 1) diende enige tijd als Latijnse school. Rond 1750 heeft het als
notariswoning het huidige aanzien gekregen, met een geprofileerde kroonlijst en een
rijke ingangspartij in Lodewijk XV-stijl met gebogen deurkalf. Het empire-snijraam
is van circa 1800. Het herenhuis Voorstraat 55 kreeg rond 1750 een nieuwe lijstgevel
met gesneden kroonlijstconsoles en een rijke ingangspartij in Lodewijk XV-stijl.
Van 1826 tot 1842 diende het pand als Franse meisjeskostschool. Circa 1770 is het
onderkelderde dwarse herenhuis Voorstraat 69 gebouwd, dat een ingangsomlijsting
en een fraai snijraam met ini-
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tialen heeft. Het interieur bevat onder meer een betegelde schouw en een marmeren
schouw met schoorsteenstuk uit de 18de eeuw. Het 18de-eeuwse herenhuis De
Kooperen Ring (Voorstraat 109) diende enige tijd als onderwijzerswoning van de in
de stallen en het wagenhuis ondergebrachte dorpsschool (1858 tot 1885).
Uit circa 1820 dateren de gepleisterde gevels Voorstraat 91, met fraai gesneden
deuromlijsting, en Voorstraat 93. Rond 1875 verrezen de neoclassicistische
herenhuizen Voorstraat 47 en Voorstraat 56. J.G. van Parijs ontwierp het
eerstgenoemde en waarschijnlijk ook het laatstgenoemde. Een bollenkweker liet in
1885 het neorenaissance-herenhuis Pickéstraat 68 bouwen met de (voorm.)
bollenschuur Pickéstraat 66. Eveneens voor kwekers gebouwd zijn het
middenganghuis Mignon (Wilhelminastraat 5; 1897) en de vroeg-20ste-eeuwse
gepleisterde villa's Mignon (Gooweg 5) en Marie (Lijnbaanweg 44), beide met
jugendstil-details en een torenvormige gevelopbouw. Rond 1910 aangebracht is de
winkelpui met jugendstil-elementen van Voorstraat 67.
Horeca. Het van een houten veranda voorziene hotel-restaurant Het Hof van
Holland (Voorstraat 81) dateert in de huidige vorm van circa 1880, maar heeft een
oudere kern. Een gedenksteen in de hal memoreert dat in 1609 een deel van het pand
diende als rechthuis. Het hotel-restaurant Royal (Voorstraat 76) kreeg rond 1910 het
huidige aanzicht.
Het voorm. kantoorgebouw van de steenkolengasfabriek (Losplaatsweg 11-13),
gebouwd rond 1900 in neorenaissance-stijl, bestaat uit een lage dwarsvleugel en een
tweelaags diep bouwdeel voorzien van een opvallende topgevel met spaarvelden en
trapvormige beëindiging.
Straatmeubilair. In het dorp staan drie vierkante natuurstenen dorpspompen met
Lodewijk XVI-details (circa 1770), één bij de Herv. kerk en twee op het Lindenplein.
Op het Lindenplein staat ook een in 1997 geplaatste houten muziektent op gemetselde
voet.
De poldermolen ‘Hogewegse Molen’ (Van Berckelweg ong.) aan de Dinsdagsche
Watering is een wipmolen uit 1652 die in 1711 grotendeels werd vernieuwd en die
- indien nodig - de polder Hogeweg bemaalt. De molen heeft een met riet gedekte
ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis.
De R.K. begraafplaats (Gooweg 35) werd tussen 1871 en 1875 gesticht en heeft
een wit gepleisterde kruisvormige kapel (circa 1880). In de middenas ligt een
grafkelder met priestergraven (1888), voorzien van een obeliskvormig monument in
art déco-stijl (circa 1930). Interessant zijn verder het graf met engel voor A. Alkemade
(† 1905), het achtzijdige mausoleum met koepeldak voor de destijds bekende
Wagnerzanger Jac. Urlus († 1937) en het grafteken voor de pedagoge M. Montessori
(† 1952).

Noordwijkerhout
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een strandwal direct achter de duinen. Ter plaatse
van een oudere kapel verrees rond 1250 de dorpskerk op initiatief van het geslacht
Van Boekhorst. Een in de 13de eeuw opgetrokken cisterciënzerklooster lag op het
terrein van de latere buitenplaats Leeuwenhorst. De bebouwing concentreerde zich
eerst langs een over de strandwal lopende weg (Dorpsstraat-Herenweg). De bebouwing
rond de kerk volgde daarna. Haaks op de Hoofdstraat ontstond de Havenstraat, van
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waaruit men via de Schippersvaart verbinding had met de Leidsche Trekvaart. Na
de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noord- en de zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 7), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus en Paulus,

Noordwijkerhout, R.K. psychiatrische inrichting St. Bavo, hoofdgebouw

is een wit gesausde eenbeukige kerk met een recht gesloten koor en een ingebouwde
westtoren van drie geledingen die een ingesnoerde naaldspits draagt. Uit circa 1250
stammen de onderste twee geledingen van de toren en de onderste delen van de
schipmuren, die zijn voorzien van kleine rondboogvensters. Van een 13de-eeuws
smal koor met halfronde sluiting zijn in 1950 de fundamenten blootgelegd. De
bovenste torengeleding kwam rond 1500 tot stand, toen ook het schip werd verhoogd.
In de toren hangt een door Christiaan en Jan Seest gegoten klok (1797). Na de
verwoesting van de kerk in 1573 volgde rond 1620 herbouw zonder koor. In 1975
is de kerk gerestaureerd. Het in schoonmetselwerk uitgevoerde gotische koor is in
1986 gereconstrueerd. Tot de inventaris behoren een door Pieter Colijn vervaardigde
preekstoel (1687), een 18de-eeuwse herenbank en een orgel van N.A. Lohman (1841).
De R.K. H.H. Victor en Petrus en Pauluskerk (St.-Victorlaan 13) is een
driebeukige neogotische kerk, gebouwd in 1851-'52 naar ontwerp van Th. Molkenboer.
In 1897-'98 werd het koor vervangen door een groter neogotisch transept en koor
naar plannen van P. Snel. Het oorspronkelijke geveltorentje heeft men in 1937
gesloopt. Naast de kerk verrees toen een sobere toren met ingesnoerde spits naar
ontwerp van B.J.M. Stevens. De kerk is in 1985 gerestaureerd.
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Noordwijkerhout, Groot-Seminarie Leeuwenhorst

De pastorie (St.-Victorlaan 11) is een L-vormig wit gesausd herenhuis uit 1897
met neogotische details (verbouwd 1940). De wit gepleisterde kosterij met garage
(St.-Victorlaan 15) dateert uit 1936 en is voorzien van een terracottareliëf met Regina
Coeli-voorstelling.
De R.K. St.-Josephkerk (Herenweg 13) is een kruiskerk met terzijde geplaatste
toren, gebouwd in 1916 naar ontwerp van W. Robbers. De huidige voorbouw dateert
van een grondige verbouwing in 1964-'66. In sobere traditionalistische stijl ontwierp
Robbers tevens de pastorie (Herenweg 15) en het voorm. zusterklooster (Herenweg
9-11).
De R.K. psychiatrische inrichting ‘Sint Bavo’ (Langevelderweg 27) kwam in
1913-'14 tot stand als krankzinnigengesticht naar ontwerpen in neoromaanse en
neorenaissance-vormen van Jos. Bekkers. Als basis gebruikte hij het grondplan van
het St.-Servatiusgesticht te Venray. Het hoofdgebouw heeft een torenvormig risalerend
middendeel. Daarachter staat een kruisvormige kapel, voorzien van een met koper
beklede ronde vieringkoepel en een vierkante klokkentoren met tentdak. De
tweelaagse paviljoens in sobere rationalistische vormen kwamen tot stand in de jaren
1914-'20. Aan de overzijde van de weg staan de in overeenstemming met

Noordwijkerhout, Raadhuis Herenweg 4 (1985)

het hoofdgebouw uitgevoerde rectorswoning (Langevelderweg 6; 1925, Jos. Bekkers),
de directeurswoning (Langevelderweg 12; circa 1920) en twee dokterswoningen
(Langevelderweg 8-10) (circa 1920).
Het voorm. Groot-Seminarie ‘Leeuwenhorst’ (Langelaan 1) werd in 1958-'61
gebouwd naar een ontwerp in wederopbouwstijl van A. van Kranendonk in opdracht
van het bisdom Rotterdam (opgericht 1956). Wegens het teruglopende aantal priesters
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moest het complex al na tien haar zijn poorten sluiten. Vanaf de jaren zeventig is het
als congrescentrum in gebruik. In 1993-'94 zijn de zijvleugels ingrijpend verbouwd
tot congreshotel. Opmerkelijk zijn de grote centraalbouw-kapel met koepel en de
vrijstaande hoge toren.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Herenweg I werd in 1904 gebouwd naar een
ontwerp met rationalistische elementen van Ed. Cuypers. In 1930 verrees naar plannen
van A.J. Kropholler (in samenwerking met A. Siebers) het huidige raadhuis Herenweg
4 met souterrain en forse trapgevels in de voor Kropholler karakteristieke robuuste
traditionalistische stijl met rationalistische details. De bordestrap naar de beletage is
voorzien van beelden van een bloemenverkoopster en een bollenrooier (L. Zijl). In
1956 is het raadhuis uitgebreid naar plannen van Kropholler (in samenwerking met
R.J. Veendorp). In de gang bevindt zich een muurschildering van D. Nijland.
De R.K. lagere school ‘De Prinsenhof’ (Langevelderweg 2-2a) is een tweelaags
schoolgebouw met plat dak, gebouwd in 1917 als R.K. meisjesschool St.-Joseph. In
1930 heeft men aan de Langevelderweg een lange zakelijkexpressionistische vleugel
met tweelaags hoekpaviljoens aan weerszijden van een gymnastieklokaal toegevoegd
en een kleuterschool aan de achterzijde.
Leeuwenhorst (Leeweg ong.). Deze uit een voorm. cisterciënzerklooster
voortgekomen buitenplaats werd vanaf 1676 bewoond door raadpensionaris Gaspar
Fagel, een groot plantenverzamelaar. Van de oranjerie, kassen en tuinaanleg uit die
periode is echter niets bewaard gebleven. Het huis Leeuwenhorst werd in 1802
gesloopt. Het echtpaar Van Limburg Stirum-Gevers liet in 1880 naar ontwerp van
W.C. Mulder een nieuw huis bouwen voor hun erfgenaam, jhr. A.D.Th. Gevers van
Kethel en Spaland, maar dat huis werd in 1943 afgebroken in opdracht van de
Duitsers. Wat resteert, is het uit 1884 daterende koetshuis (Gooweg 36) met een
trapgevel
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voorzien van sierankers en medaillons met paardenhoofden. Verder zijn er twee
18de-eeuwse natuurstenen hekpijlers in Lodewijk XV-stijl (bij Leeweg 19).
Klein Leeuwenhorst (Gooweg 45). Dit wit gepleisterde neoclassicistische
buitenhuis uit 1858 heeft een opgaand middenrisaliet waarin een wapensteen is
geplaatst. Boven de ingang in de gevel aan de parkzijde zit een balkon op
voluutconsoles. In 1871 werd het huis eigendom van jkvr. S.G.F. Gevers, echtgenote
van F.A.G. graaf van Limburg Stirum. Een betimmering in neo-Lodewijk XVI-stijl
is overgebracht uit het (nieuwe) huis Leeuwenhorst. Bij Klein Leeuwenhorst horen
een koetshuis (Gooweg 45a; 1858, vergroot 1950) en portierswoning ‘De Patrijs’
(Gooweg 47; 1872).
Het huis Dijkenburg (Westeinde 82), oorspronkelijk een hofstede met herenhuis,
werd in 1864 herbouwd na brand. In 1905 en in 1928 is het huis nogmaals herbouwd
of hersteld. Het huidige neoclassicistische herenhuis, tegenwoordig in gebruik als
hotel, is in 2003 gerestaureerd.
Het vakantiehuis ‘De Vonk’ (Westeinde 94), gebouwd in 1918-'19 voor de
Vereeniging Buitenverblijf van het Leidsche Volkshuis, is een gezamenlijk ontwerp
(Gesamtkunstwerk) van J.J.P. Oud en Th. van Doesburg volgens de principes van
De Stijl. Oud ontwierp een sober, symmetrisch opgezet bakstenen gebouw, terwijl
in het interieur de centrale

Noordwijkerhout, Huis Klein Leeuwenhorst

hal en het trappenhuis door Van Doesburg zijn voorzien van asymmetrisch opgezette
geometrische kleurencomposities. De gekleurde glas-in-loodramen zijn ontworpen
door H.H. Kamerlingh Onnes.
Kwekerswoningen. Het dwarse huis Kerkstraat 110 (circa 1890) heeft een
tweelaags bollenschuur. Voorbeelden met aangebouwde bollenschuur zijn het huis
Schippersvaartweg 17 (circa 1900) en het met jugendstil-details uitgevoerde huis
Nieuw Schimmelpenninck (Schippersvaartweg 21; 1910). Iets jonger zijn de
kwekerswoningen Kerkstraat 7 en 9 (beide circa 1920).
De poldermolen ‘Hogeveensemolen’ (bij Leidsevaart 82), een met riet gedekte
achtkante grondzeiler uit 1654 met scheprad, bemaalt de Hoogeveensepolder.
Boerderijen. Voorbeelden van 19de-eeuwse langhuisboerderijen zijn Leeweg 23
(1874), met siermetselwerk in gele steen, de Petronella Hoeve (Leeweg 7; 1875) en
de boerderijen Op Hoop van Zegen (Westeinde 76; 1892), met omlijste ingangspartij
en serliana, en Dorpsring 6 (1896). De uit 1909 daterende langhuisboerderij Nieuw
Welgelegen (Kerkstraat 87) heeft een voorgevel met jugendstildetails.
Het trafohuisje (Kerkstraat 96-98) werd rond 1925 gebouwd en heeft een plat
betonnen dak.
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De R.K. psychiatrische inrichting ‘Sancta Maria’ (Langevelderlaan 1), gelegen
ten noorden van Noordwijkerhout, kwam in 1927-'29 tot stand als
krankzinnigengesticht naar ontwerp van Jos. Bekkers en is gesitueerd in een
parkachtige omgeving. Het langgerekte drielaags hoofdgebouw is uitgevoerd in
zakelijk-expressionistische stijl met midden- en hoekrisalieten. De T-vormige kapel
van de inrichting heeft een overhoeks geplaatste vieringtoren en smalle
spitsboogvensters. Het complex omvat verder diverse paviljoens en een centrale
keuken.
De Zilk. Dit gehucht ten noorden van Noordwijkerhout ontstond na de afzanding
van dit gebied in de 19de eeuw. Van de boerderij ‘Vaart Wel’ (Zilkerduinweg 362)
werd het woonhuis rond 1820 gebouwd. Het woonhuis Zilkerduinweg 371 dateert
uit 1889. De in 1919-'20 naar ontwerp van Jos. Margry gebouwde R.K. H. Hartkerk
(Beeklaan 13) is een neogotische pseudobasilicale kerk met een driezijdig gesloten
koor en een voorportaal geflankeerd door twee kleine kapellen. De terzijde geplaatste
toren werd in 1928 voltooid. Uit de bouwtijd van de kerk dateren de pastorie
(Beeklaan 14) en de voorm. R.K. lagere school (Beeklaan 15).

Nootdorp
(gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Ontginningsdorp, voor het eerst vermeld in 1329. Om te voorkomen dat het dorp
door de verlaging van het waterpeil zou verzakken, kreeg de langgerekte dorpskern
in de 19de eeuw een ringgracht. Het gedeelte ten westen van de Dorpsstraat is rond
1960 gedempt. Erbuiten lagen enkele clusters boerderijen, zoals in het gehucht
Nieuweveen (Veenweg), waar ook de katholieke kerk verrees. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft uitbreiding plaatsgevonden tussen de Dorpsstraat en de Veenweg,
alsmede recentelijk op het voorm. vliegveld Ypenburg.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 36), oorspronkelijk gewijd aan St. Bartholomeus, is
een zaalkerk voorzien van een aangebouwde consistorie en een toren van drie
geledingen met tentdak. De begin 16de eeuw gebouwde toren heeft een laat-gotische
ingangsomlijsting en
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Nootdorp, R.K. St.-Bartholomeuskerk

bij de onderste geleding overhoekse steunberen. De oude kerk werd in 1894 vervangen
door de huidige neogotische zaalkerk met steunberen en muizentandfries. Het
gepleisterde interieur wordt gedekt door een houten kap met gesneden consoles en
trekstangen. Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een tiengebodenbord (1607),
een doophek en een herenbank (overhuiving 18de eeuw). Uit de 18de eeuw dateren
een preekstoel in Lodewijk XV-stijl, afkomstig uit de afgebroken kerk van Wilsveen,
en een door Pieter van Assendelft en zoon gebouwd orgel (1764-'69).
De R.K. St.-Bartholomeuskerk (Veenweg 38) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en transeptarmen, en met flankerende kapellen
bij het schip. De toren is voorzien van ronde hoektorentjes en heeft een achtzijdige
tweede geleding bekroond door een naaldspits met frontalen. Deze neogotische kerk
kwam in 1869-'71 tot stand naar ontwerp van E.J. Margry ter vervanging van een
houten schuilkerk. Het interieur wordt gedekt door een houten spitstongewelf
(middenbeuk) en kruisribgewelven (zijbeuken) en heeft bundelpijlers met schalken.
De glas-in-loodramen zijn onder meer van H. Eschauzier. De kerk bevat het
neogotische kerkmeubilair en altaren uit de bouwtijd en verder een door J.A. Oor
vervaardigde preekstoel (1886) en een Ypma-orgel (1897). Bij de kerk horen

Nootdorp, Herberg De Gouden Star

een al in 1817 aangelegd kerkhof en een in sobere neogotische vormen uitgevoerde
pastorie (Veenweg 36; circa 1870, E.J. Margry).
Het voorm. St.-Josephgesticht (Veenweg 34), gebouwd in 1906 als zusterklooster
en bejaardenhuis, is uitgevoerd met neorenaissance-details. De bijbehorende
tweelaagse R.K. lagere St.-Jozefschool (Veenweg 32) uit 1908 was oorspronkelijk
een meisjesschool; vanaf 1913 kregen hier ook jongens onderwijs.
De voorm. Chr. lagere school (Molenweg 4) kwam in 1925 tot stand als
tweeklassige middengangschool en heeft in de jaren vijftig een lokaal erbij gekregen.
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Woonhuizen. Een van de oudere huizen van Nootdorp is Dorpsstraat 12. Dit in
1837 (gevelsteen) herbouwde woonhuis met bedrijfsruimte heeft twee kleine
dakkapellen met acroteriën-versiering. Rond 1915 gebouwd is Huize de Zwaluw
(Dorpsstraat 35), met een verdiepingserker op uitkragend metselwerk. Uit 1921
dateren de dubbele woonhuizen Kerkweg 1-3 en Oudeweg 20-22 met mansardedaken.
Een karakteristiek voorbeeld van een zakelijk-expressionistisch woonhuis is Molenweg
23-25 uit 1935.
Boerderijen. Eenvoudig maar karakteristiek is de boerderij Kerkwijk 49-53 met
aangebouwde kamer en ijzeren ophaalbrug (beide circa 1860). De langhuisboerderij
Landzicht (Veenweg 111; circa 1870) heeft een ingezwenkte lijstgevel en een
aangebouwd zomerhuis. De villa-achtige tuinderswoning Mon Desir (Veenweg 109)
verrees rond 1920.
Herberg ‘De Gouden Star’ (Kerkweg 2), een onderkelderd boerenhuis met
ingezwenkte lijstgevel, dateert gezien de toepassing van klezoren in het metselwerk
uit het begin van de 18de eeuw, maar werd in 1837 herbouwd na een dorpsbrand in
1836 (evenals Dorpsstraat 12).
De windmolen ‘Windlust’ (Oudeweg 70) is een achtkante stellingmolen met een
met riet gedekte romp en kap. Deze korenmolen werd in 1885 overgebracht naar de
huidige plaats. De bovenbouw was oorspronkelijk de in 1781 gebouwde run- en
snuifmolen ‘Windlust’ te Delft.
De coöperatieve graanmaalderij ‘De Eendracht’ (Oudeweg 2), geflankeerd door
een woonhuis en een drielaags pakhuis met hijsbalk, werd opgericht in 1917
(gevelsteen woonhuis).

Numansdorp
(gemeente Cromstrijen)
Voorstraatdorp, ontstaan na bedijking van de Polder Numansdorp (1642) en genoemd
naar de secretaris van koning Maximiliaan I, Gerrit Numan, die het (toen nog
onbedijkte) gebied in erfpacht kreeg. Aan de oostelijke achterstraat
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(Torenstraat) verrees de kerk. Aan de westzijde ligt een in 1955 afgesloten
binnenhaven. De in 1898 aangelegde tramverbinding naar Rotterdam werd in 1901
zuidwaarts verlengd tot aan de tramhaven (met havenkanaal) voor de veerdiensten
op Willemstad, Zijpe en Ooltgensplaat (opgeheven 1956-'57).
Numansdorp had te lijden van beschietingen (1944) en de Watersnoodramp van
1953; daarna is het aan de noordzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Torenstraat 18) is een zaalkerk met driezijdige sluiting en een
ingebouwde toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. Deze door dorische
pilasters gelede kerk dateert uit 1648. De in 1781 toegevoegde toren bevat een door
Antoni Wilkes gegoten klok (1655). De noordelijke uitbouw en de ombouwing van
de toren kwamen tot stand in 1838. Het interieur wordt gedekt door een houten
tongewelf. Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren de preekstoel en het doophek;
verder is er een herenbank in Lodewijk XIV-stijl. De door Reyer Boeckestyn in 1705
gesneden orgelkast is afkomstig uit de Waalse Kerk te Rotterdam.
Op het kerkhof met centrale aanleg bevinden zich onder meer de grafzerk voor
burgemeester A. Vlielander († 1872) en een grafteken met mozaïekwerk voor C.
Frederek († 1886). De voorm. pastorie (Voorstraat 30) is een fors tweelaags pand
uit circa 1840 met ingangsomlijsting.

Numansdorp, Herv. kerk, toren

Het waterschapshuis (Schuringsedijk 2), ook ‘Hoge Huys’ genoemd, is een
gepleisterd neoclassicistisch tweelaags pand met attiekverdieping en naastgelegen
kantoor en koetshuis. Het werd rond 1860 gebouwd voor burgemeester A. Vlielander,
tevens rentmeester van de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen.
Het schippershuis (Molendijk 2), een café-restaurant in traditionalistische vormen,
is gebouwd rond 1955 ter vervanging van een in 1944 verwoeste voorganger uit
1890.
Woonhuizen. Uit circa 1850 dateert de tweelaagse notabelenwoning Voorstraat
24. Voorbeelden van eclectische middenganghuizen met hoger opgetrokken
middenrisaliet uit circa 1880 zijn De Burcht (Burg. De Zeeuwstraat 10) en Oogenblick
(Burg. De Zeeuwstraat 24). Jugendstil-details vertoont de kleine villa Burg. De
Zeeuwstraat 28 (circa 1910) en rationalistische details zijn zichtbaar bij de huizen
Havenstraat 8 (circa 1905) en Hoekstraat 5 (circa 1910).
De gedenkbank aan de Voorstraat werd in 1928 opgericht ter herinnering aan
dokter C. Flohil.
Boerderijen. Van de oude boerderij Alexandershof (Rijksstraatweg 92) resteren
hardstenen hekpijlers met Lodewijk XV-versieringen en Lodewijk XVI-siervazen;
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het jaartal 1870 slaat op een latere verbouwing. De Cornelia's Hoeve
(Middelsluissedijk Oostzijde 23) is een forse boerderij met middenlangsdeel,

Numansdorp, Waterschapshuis

op de hekpalen gedateerd ‘1805’.
Het voorm. fort Numansdorp (Fortlaan ong.) werd in 1793-'94 opgeworpen in
de vorm van een aarden batterij als onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep
en het Volkerak. In 1860-'62 volgde de verbouwing tot een fort met gebastioneerde
keel. De kort daarop toegevoegde bomvrije toren heeft men enige tijd na opheffing
van de vesting (1928) afgebroken.
De lichtbaak bij het Hollands Diep (Havenkade ong.) dateert uit circa 1900 en is
een opengewerkte ijzeren constructie met trap, omgang en lichthuis.

Oegstgeest
Dorp, ontstaan in de 8ste eeuw op een strandwal. Hier ontwikkelde zich de Kerkbuurt,
ook wel Kerkwerve of Oude Dorp geheten. Op de strandwal ontstonden vanaf de
17de eeuw verschillende buitenplaatsen. Door de aanleg van het Oegstgeesterkanaal
(1844) werd de kerk afgesneden van de rest van de dorpskern. Een tweede kern, de
Leidse Buurt, ontwikkelde zich in de 19de eeuw langs de Rhijngeesterstraatweg.
Met de aanleg van de tramverbinding met Leiden (1881) begon de ontwikkeling van
Oegstgeest als forensendorp. Vooral aan de oostzijde van de Leidse Buurt kwamen
enige villawijken tot stand, zoals het Wilhelminapark (1899-1907; ontwerp J. Vos
en A.C. Meijer), het Prins Hendrikpark (1913-'26; H.J. Jesse) en het Julianapark
(1913-1926; H. Wilms). Van
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Oegstgeest, (Herv.) Pauluskerk (1997)

1938 tot 1950 ontstond een nieuwe woonkern tussen de Laan van Oud Poelgeest en
de Hofbrouckerlaan, grotendeels naar plannen van J. Jonkman. Daarna zijn
voornamelijk aan weerszijden van het Oegstgeesterkanaal nieuwbouwwijken
verwezenlijkt.
De Herv. kerk of ‘Groene Kerk’ (Haarlemmerstraatweg 6), oorspronkelijk gewijd
aan St. Willibrordus, is een recht gesloten eenbeukige kruiskerk met dakruiter. Op
de plaats van een houten kerk uit de 8ste eeuw verrees, mogelijk in de 11de eeuw,
een tufstenen kerk, die in 1573 werd verwoest. Het huidige schip kwam tot stand in
1600, waarna dwarsschip en koor volgden in 1662. Na gedeeltelijke instorting (1824)
sloopte men de tot dan toe behouden tufstenen toren. De toen opgetrokken nieuwe
westgevel is bij de kerkrestauratie in 1954-'56 een halve travee westwaarts herbouwd
en voorzien van een ingangsportaal. Tevens is toen de klimop verwijderd waaraan
de kerk haar bijnaam dankt. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf
en bevat een preekstoel (1622) en een herenbank (17de eeuw).
Op het kerkhof bevindt zich onder meer de grafkelder met monument voor jhr.
D.T. Gevers van Endegeest († 1877), voorzitter van de commissie voor de
drooglegging van de Haarlemmermeerpolder. Uit 1908 dateert de kosterswoning

Oegstgeest, Sanatorium Rhijngeest, nu raadhuis Rhijngeesterstraatweg 13

(Haarlemmerstraatweg 4) naar ontwerp van J. van der Voet.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Rhijngeesterstraatweg 35) is een neogotische
kerk met neoromaanse details, gebouwd in 1901 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers
en J. Stuyt ter vervanging van een kerk uit 1772. Aan de zuidzijde van het vijfzijdig
gesloten koor staat een toren van drie geledingen met hoge naaldspits. Dwarskapellen
met steekkappen flankeren het eenbeukige schip. Het interieur wordt gedekt door
rijk gepolychromeerde houten tongewelven.
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De voorm. pastorie (Rhijngeesterstraatweg 45) is een herenhuis uit 1772 in sobere
classicistische stijl. Aan de zuidzijde staat de nieuwe pastorie uit 1901. Het R.K.
patronaatshuis ‘Willibrord’ (Rhijngeesterstraatweg 41-43; 1922) is een
expressionistisch ontwerp van J.A. van der Laan.
De (Herv.) Pauluskerk (Warmonderweg 2), een zaalkerk met smallere consistorie
en een half ingebouwde toren met steil koperen zadeldak, kwam in 1932 tot stand
naar een zakelijkexpressionistisch ontwerp van F.B. Jantzen. Het interieur wordt
gedekt door een wit gepleisterd spitstongewelf.
Geref. kerken. De voorm. Willem de Zwijgerkapel (W. de Zwijgerlaan 1) is een
kleine expressionistische zaalkerk voorzien van een met riet gedekt klokkentorentje.
Dit in 1923 als Geref. kerk opgetrokken gebouw was vanaf 1933 in gebruik bij de
Vereniging van Vrijz. Herv. (‘Rehobothkapel’) en is sinds 1967 een woonhuis. De
voorm. Kruiskerk (Mauritslaan 12-14) is gebouwd in 1934 in
zakelijk-expressionistische stijl.
Raadhuizen. Van 1686 tot 1899 diende het oorspronkelijk aan het H.-GeestArmbestuur behorende 17de-eeuwse pand Wijttenbachweg 27-29 als recht- en
raadhuis. Het voorm. raadhuis Wilhelminapark 17 kwam in 1899-1901 tot stand naar
een rationalistisch ontwerp van H.J. Jesse (verbouwd 1933 en 1979). In 1997 heeft
men Rhijngeesterstraatweg 13, het voorm. sanatoriumgebouw ‘Rhijngeest’ van de
Jelgersmakliniek, als gemeentehuis in gebruik genomen.
Scholen. De voorm. Gemeenteschool (Geversstraat 5), gebouwd in

Oegstgeest, Koetshuis bij Oud Poelgeest
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1879 naar plannen van C.V.G. Mulder als een tweeklassige openbare lagere school,
is tot 1928 als zodanig in gebruik geweest. Ontworpen door J.Th.J. Cuypers is de
R.K. lagere Willibrordusschool (Rhijngeesterstraatweg 47) uit 1893, die in 1934 is
vergroot naar plannen van J.A. van der Laan. Gebouwd in Nieuw Historiserende stijl
is de Ned. Herv. Zendingsschool Hendrik Kraemer (Leidsestraatweg 11; 1917, J.
Stuivinga). Het expressionistische schoolgebouw van de openbare lagere
Terweeschool (Terweeweg 106; circa 1928, A.T. Kraan) bestaat uit een hoger
middendeel met hoektorens en lange zijvleugels met grote raampartijen.
Oud Poelgeest (Poelgeesterweg 1). De kern van deze buitenplaats is een aan drie
zijden omgracht huis, gebouwd in 1668 voor Maria Catherina Sohier de Vermandois
ter plaatse van een middeleeuws kasteel. Naar plannen van Erasmus den Otter verrees
een sober classicistisch huis met twee risalerende zijvleugels en een middenpartij
voorzien van hoektorens met peervormige spitsen. G. Willink, ambachtsheer van
Bennebroek, kreeg Oud Poelgeest in 1856 in bezit. Zijn dochter, mevr.
Willink-Willink liet het huis na 1866 verbouwen tot het huidige aanzicht. Het huis
is gerestaureerd in 1987.
Herman Boerhaave kocht Oud Poelgeest in 1724 en richtte er het eerste arboretum
van Nederland in. In opdracht van A. baron van Rhenen van Rhemershuizen kreeg
het park tussen 1814 en 1822 een landschappelijke aanleg en hij liet de gracht aan
de zijde van de oprijlaan dempen. G. Willink gaf na 1856 aan J.D. en L.P. Zocher
opdracht een vernieuwingsplan voor het park te maken. Het is onduidelijk of dit is
uitgevoerd. Aan de vaart achter het huis liet hij, mogelijk naar ontwerp van J.D.
Zocher jr., een achthoekige neogotische kapel bouwen. Hier hield Willink voor zijn
personeel diensten van de ‘Vergadering van Gelovigen’ van de weinig bekende sekte
der Darbisten. In het park bevinden zich verder een 18de-eeuwse tuinmanswoning
en een bewerkte hardstenen waterput (met jaartal 1550). Aan de weg staat een
monumentaal inrijhek (circa 1870) met natuurstenen hekpijlers, bekroond door
zandstenen vazen. Het
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Oegstgeest, Huis Endegeest, plattegrond

forse koetshuis (Poelgeesterweg 3; circa 1870) is gedekt met Oegstgeester pannen.
Endegeest (Endegeesterstraatweg 5). Het huidige, aan drie zijden omgrachte, huis
ontstond in 1647-'52 in twee fasen uit een middeleeuws kasteel door een ingrijpende
verbouwing in opdracht van Elisabeth van Schouwen van Endegeest en haar man
Jacob van Berchem. Aan de zuidzijde werden twee achtzijdige hoektorens met
koepeldak en lantaarn toegevoegd. Begin 18de eeuw liet Jacob van der Rijt het huis
moderniseren en kreeg het een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl.
Aan de overzijde van het voorplein staat een poortgebouw (circa 1650) met aan
weerszijden een tweelaags hoekpaviljoen. De classicistische natuurstenen
poortomlijsting is voorzien van de alliantiewapens Van Berchem-Van Schouwen.
Naast de oprijlaan staat een hardstenen obelisk (circa 1820), die waarschijnlijk deel
heeft uitgemaakt van een vroeglandschappelijke parkaanleg. Nabij het
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Oegstgeest, Huis Endegeest

huis bevindt zich een ijskelder uit 1842, waarvoor de eerste steen is gelegd door M.J.
Gevers van Endegeest. In de 19de eeuw waren Endegeest en het tegenovergelegen
Rhijngeest eigendom van de familie Gevers. In 1895 kwamen beide buitenplaatsen
in bezit van de gemeente Leiden voor de bouw van een krankzinnigengesticht (nu
Jelgersmakliniek) met een hoofdgebouw (bij Endegeesterstraatweg 5; 1896) in sobere
neorenaissance-stijl. Later toegevoegd zijn het Weidepaviljoen (1916, G.L. Driessen)
en een zakelijk-expressionistische recreatiezaal met portiersloge (circa 1930).
Rhijngeest (Rhijngeesterstraatweg 9). Deze buitenplaats werd gesticht in 1720
en droeg toen de naam ‘Overgeest’. Ter plaatse van het oude buitenhuis liet A.L.
Gevers rond 1840 het huidige onderkelderde en wit gepleisterde huis bouwen. Binnen
vertoont de vestibule late empire-details.
Uit circa 1720 dateren het koetshuis annex koetsierswoning en paardenstal
(gerestaureerd 1988) en de moestuin met tuinmuur, waar rond 1800 de trekkas is
toegevoegd. Verder zijn er een voorm. dienstwoning (Endegeesterstraatweg 6; 1849)
en een zeszijdig houten tuinprieel (circa 1925). Van de 18de-eeuwse formele
parkaanleg resteren nog enkele geknotte linden.
In 1895 heeft men een gedeelte van de buitenplaats afgestoten, waar in opdracht
van de gemeente Leiden een inrichting voor zenuwlijders tot stand kwam. Het voorm.
sanatorium Rhijngeest (Rhijngeestertraatweg 13), een groot wit gepleisterd gebouw
met rijke chaletstijlen jugendstil-vormen en veel balkons en veranda's, werd in 1901
gebouwd naar ontwerp van G.L. Driessen. Na restauratie in 1997 is het in gebruik
genomen als raadhuis van Oegstgeest. Bij het oude sanatoriumcomplex behoren de
in chaletstijl uitgevoerde voorm. directeursvilla (Rhijngeesterstraatweg 11; 1901)
en bij de ingang een vierkant houten tuinpaviljoen (circa 1925). Achter op het terrein
zijn nieuwe paviljoens voor

Oegstgeest, Woonhuizen Wilhelminapark 11-13
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psychiatrische patiënten gebouwd. Na het overlijden van prof. G. Jelgersma, de eerste
Leidse hoogleraar in de psychiatrie, heeft het sanatorium diens naam gekregen
(Jelgersmakliniek).
Duinzigt (Rhijngeesterstraatweg 40). Deze buitenplaats werd in 1709 door dominee
Peter van der Upwich gesticht bij een hofstede. In 1834 werd Duinzigt gekocht door
C.L. baron van Wijckerslooth, heer van Schalkwijk en Weerdesteyn en bisschop van
Curium (reeds in 1833 door de paus benoemde bisschoppen). De kern van de
buitenplaats is nu een U-vormig klooster met aangebouwde kapel, tot stand gekomen
rond 1850 en uitgebreid omstreeks 1915. Het aansluitende Bosch van Wijckerslooth
(Rhijngeesterstraatweg 38) is een door J.D. Zocher sr. ontworpen landschapspark
met slingervijver, aangelegd rond 1806 toen de buitenplaats in bezit was gekomen
van C.A.M. van Royen en haar man P. van Lelyveld. De dienstwoning ‘Klein Curium’
(Rhijngeesterstraatweg 38a) is een 18de-eeuws pand dat mogelijk een restant is van
de oude hofstede.
Woonhuizen. Voorbeelden van in oorsprong mogelijk 17de-eeuwse woonhuizen
zijn het diepe eenlaagspand Torenvelt (Wijttenbachweg 6) en het diepe tweelaags
huis Schoutenburg (Wijttenbachweg 43) met dwarsvleugel. Uit de 18de eeuw dateren
Dorpsstraat 65 en 71. Het herenhuis Middegeest (Dorpsstraat 67) verrees rond 1800.
Gebouwd in 1860 als zomerhuis is het in vroege chaletstijl uitgevoerde landhuis
Zuiderhorst (Endegeesterstraatweg
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16) met rieten dak en opvallende schoorsteen. Jugendstil-details en versieringen in
kalkzandsteen hebben de dubbele villa's Wilhelminapark 21-31 (circa 1905); de
dubbele villa's Wilhelminapark 14-20 (circa 1905) vertonen chaletstijl-elementen.
Opvallende wit gepleisterde panden uit het begin van de 20ste eeuw zijn de villa's
Wilhelminapark 9-13 (1906), de huizen Rhijngeesterstraatweg 4-10 en 15-19, en het
woningblok Geversstraat 40-48 (1910). H.J. Jesse ontwierp diverse villa's, zoals de
aan de Haarlemmertrekvaart gelegen villa Holmaren (Kwaaklaan 21), gebouwd in
1891-'92 voor wethouder J.C. Spaargaren. Voor de Leidse dekenfabrikant J. Zaalberg
ontwierp hij de villa Maria Elisabeth (Prins Hendriklaan 2; 1913). Van zijn hand
zijn ook de villa Ina (Geversstraat 37; 1913), het landhuis Zonnebloem
(Warmonderweg 4; 1918) en het voor H.W. Rübenkamp verwezenlijkte en met groen
verglaasde steen gedecoreerde woon- en winkelpand Deutzstraat 4-8 (1915). Voor
de chaletstijl-villa Leidsestraatweg 16 (1912) leverde W. Fontein het ontwerp en de
villa's Willem de Zwijgerlaan 18 (1929) en Onder 't Stroodak (Koninginnelaan 15;
1933) zijn ontworpen door W. Hamdorff in landhuisstijl.
De tolgaarderswoning (Haarlemmertrekvaart 37) aan de in 1656 aangelegde
trekvaart tussen Leiden en Haarlem is een deels onderkelderd, laat-17de-eeuws dwars
huis (gerestaureerd 2003). Uit 1701 dateert het bijbehorende smeedijzeren tolhek
tussen twee bakstenen pijlers met zandstenen bekroning en aan weerszijden de wapens
van Leiden en Haarlem.
Boerderijen. Een 17de-eeuwse oorsprong hebben de woongedeelten van de
boerderijen De Voscuyl 17 en Ora et Labora (Terweeweg 53). De deels met riet
gedekte langhuisboerderij Haaswijk (Haarlemmerstraatweg 2) werd rond 1850
gebouwd en in 1885 liet de bollenkweker G. Lubbe de met neorenaissance-details
uitgevoerde langhuisboerderij Actaea (Terweeweg 152) bouwen. De langhuisboerderij
Bouwlust (Rhijnhofweg 7) werd in 1922 gebouwd naar ontwerp van G.F. Budde.
Poldermolens. In 1783 opgericht ter bemaling van de polder Oudenhof is de
Oudenhofmolen (Irislaan ong.), een wipmolen op stenen voet met scheprad en een
met hout beklede ondertoren en bovenhuis. In de Kikkerpolder bij de buitenplaats
Oud Poelgeest staat de Kikkermolen, een wipmolen uit 1752. Parken. Het Plantsoen
(bij Louise de Colignylaan 1) bevat een gedenkzuil voor D. Wijttenbach († 1820),
hoogleraar oude talen en filosofie, die hier samen met zijn hond begraven ligt. Het
plantsoen heeft een toegangshek met pijlers bekroond door (laat-17de-eeuwse)
zandstenen siervazen. Onder de wapenschildjes op de pijlers staat de naam van
Wijttenbach's buitenhuis ‘D' Hoogenboom’ (afgebroken 1830). In de villaparken
zijn openbare groenvoorzieningen verwezenlijkt, zoals het plantsoen Burg.
Griethuysenplein (1929), met grote eendenvijver en een monument voor burgemeester
Griethuysen, en het plantsoen Frederik Hendrikplein (1930) met vijver en gemetselde
banken.

Ooltgensplaat
(gemeente Oostflakkee)
Voorstraatdorp met kerkring, gesticht in de polder Het Oudeland (1481-'83). De
haven met spuikom (Spuidijk) heeft sinds de aanleg van de polder Het Rietveld
(1741) een havenkanaal naar het Volkerak. De Voorstraat (met achterwegen) komt
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uit op de Kerksingel, waarvan de gracht in 1929 werd gedempt. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog was het dorp van strategisch belang vanwege de beheersing
van het Volkerak. In 1811 legde men verder oostelijk een fort aan, alsmede aan de
landzijde drie redoutes; de noordelijkste daarvan (Noordzijdsedreef) is nu in gebruik
als begraafplaats. Na de Watersnoodramp van 1953 is het dorp aan de westzijde
uitgebreid.
De Herv. kerk (Voorstraat 52) is een L-vormige zaalkerk met aangebouwde
consistoriekamer en een ingebouwde toren van drie geledingen met achtkantige spits.
Deze neoclassicistische kerk met gepleisterd front kwam in 1847 tot stand op de
fundamenten van een 16de-eeuwse

Ooltgensplaat, Herv. kerk

(1527-'53) voorganger. Het ingangsportaal is voorzien van dorische pilasters en een
fronton. De bovenzijde van de toren heeft men in 1893 vernieuwd naar plannen van
J.H.B. Veenenbos. Tot de inventaris behoren een preekstoel, een dooptuin met twee
reliëfs (Wet en Evangelie) en koperen lezenaars, alles uit 1728 en uitgevoerd in
Lodewijk XIV-vormen.
De toegang tot het kerkhof bestaat uit een hek uit 1839 met twee hardstenen
hekpijlers met de tekst ‘Adam en Christus’. Interessante graftekens zijn de met een
hek omringde zerk van L.M. van Putten († 1907) en de grafkelder van burgemeester
M.D. van Weel († 1886) met een decoratieve zinken ontluchtingsopbouw.

Ooltgensplaat, Herv. kerk, Grafkelder van burgemeester M.D. van Weel
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De Geref. kerk (Zuid Achterweg 17) is een kruiskerk met dakruiter, gebouwd in
1929 ter plaatse van een voorganger uit 1889.
Het raadhuis (Kaai 2) is een fors dwars pand met souterrain, bel-etage en
zijtrapgevels. Het middengedeelte met bordes wordt bekroond door een rolwerkgevel
met Justitiabeeld; in het oeilde-boeuf in de top hangt een door Johannes Burgerhuys
gegoten klok (1613). Dit in rijke maniëristische vormen uitgevoerde raadhuis verrees
in 1617-'18 in opdracht van ambachtsheer François van Aerssen, mogelijk naar
ontwerp van Melchior van Herbach. Het gebouw bevatte tevens een cachot, een
brandspuithuis en een waag; de laatste met zandstenen ingangspoort en daarboven
een gevelsteen met tijdvers. Bij de restauratie in 1938-'39, onder leiding van A. van
Essen, zijn veel wijzigingen uit 1839 ongedaan gemaakt.
Woonhuizen. Diverse van de aan de Voorstraat gelegen diepe huizen hebben een
17de-eeuwse kern. Voorstraat 1a draagt de jaartalankers ‘1690’. De gepleisterde
klokgevel met aanzetvoluten dateert uit de 18de eeuw. Het 17de-eeuwse hoekpand
Voorstraat 2 heeft aan de zijgevel een driezijdig uitgebouwde traptoren. De
gepleisterde voorgevel dateert uit de 19de eeuw. Een 17de-eeuwse kern hebben ook
de huizen Voorstraat 6, 7, 17 (met kogel in de gevel uit 1813) en Voorstraat 14, waar
de oude sierankers zichtbaar zijn bij de vroeg-19de-eeuwse gevel met omlijste ingang.
Een 18de-eeuwse kern hebben de diepe huizen Voorstraat 35, met roedenvensters
uit het eerste helft van de 18de eeuw, en Voorstraat 36. Uit het midden van de 19de
eeuw dateren het dubbele herenhuis Voorstraat 31-33 (circa 1840), met omlijste
ingangen, en het sober neoclassicistische huis Voorstraat 3 (1843) met een omlijste
ingang voorzien van voluutconsoles. Verder kreeg het gepleisterde pand Voorstraat
32 met mezzanino-verdieping zijn huidige vorm rond 1850. Een ingezwenkte lijstgevel
hebben het gepleisterde huis Kaai 4 (circa 1860) en het huis Molendijk 1-1a (circa
1870) met winkelaanbouw (circa 1920). Bij Voorstraat 20 (circa 1895) is de
gepleisterde gevel voorzien van imitatie-baksteenwerk. Neorenaissance-vormen
vertoont het woon- en winkelpand Voorstraat 4 (circa 1905) en een chaletstijlsierspant
heeft het herenhuis Kaai 8 (circa 1915). De arbeiderswoningen P. Biggestraat 1-46
uit 1923 zijn uitgevoerd met zeer sobere expressionistische details.
Het fort Prins Frederik (Havendijk 16), gebouwd als fort Duquesne in 1810-'11,
is een omgracht en gebastioneerd vierhoekig fort met een gemetseld reduit in de
vorm van een toren met kelder, logiesruimte (begane grond) en een bovenvlak met
geschutsplateau en borstwering. Bij de verbetering van de aardwerken in 1860 is aan
de zuidzijde een poort gebouwd. De naast de reduittoren staande L-vormige en
bomvrije kazerne kwam in 1880-'83 tot stand. Het in 1928 opgeheven fort is sinds
1969 een recreatieoord.
De keersluis in het havenkanaal (Steigerdijk ong.) werd rond 1900 gebouwd met
een voetgangersbrug die over de sluiskom kan worden gereden. De sluisdeuren zijn
vernieuwd in 1984. De weegbrug (Kaai ong.) werd in 1939 gebouwd, omdat na de
restauratie van het raadhuis daar niet meer in de waag kon worden gewogen. Het
kleine weeghuis is uitgevoerd in traditionalistische vormen.

Oostvoorne
(gemeente Westvoorne)
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Kerkringdorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de binnenduinrand en voor het eerst
vermeld in 1105. Aan de noordzijde ligt de ronde burcht van de heren van Voorne.
Het dorp werd later overvleugeld door het nabijgelegen Brielle. Vanaf de 18de eeuw
verrezen te Oostvoorne buitenplaatsen voor rijke burgers van die stad. Na 1885 werd
Oostvoorne als badplaats ontdekt, vooral door Rotterdammers die het dorp per tram
konden bereiken (1906-'65). Na de bouw van een aanlegsteiger (1902) volgde de
aanleg van de Zeeweg en een kustboulevard (1918-'22). Steiger en kustbebouwing
werden in 1943 afgebroken. Na de oorlog is de positie van Oostvoorne als
vakantieoord verder ontwikkeld met de aanleg van het bungalowpark Kruiningergors
aan het Brielse meer (1947). Ook is het dorp aan de zuid- en de westzijde uitgebreid
met veel verspreide bebouwing.
De ruïne van de burcht Oostvoorne (J. van Beierenlaan ong.) ligt op een
omgrachte kunstmatige heuvel. Op deze ronde motte werd in de tweede helft van de
12de eeuw een vierkante bakstenen donjon met overkluisde kelderruimte gebouwd.
Een eerste ringmuur verving men in de tweede helft van de 13de eeuw door een
ringmuur met weergang op gemetselde spaarbogen en een ingangspoort. Aan de
westzijde ontstond in de 14de eeuw een voorburcht. Het kasteel kwam in 1373 in
handen van de graaf van Holland en van 1401 en 1436 had Jacoba van Beieren het
in leen. In 1534 sloopte men een deel van de voorburcht en in 1552 delen van de
donjon en de poorttoren. Ambachtsheer N.J.N. Lette liet de burcht in 1824 verder
afbreken. Nadat in 1934 de hoofdburcht was opgegraven en geconsolideerd, volgde
in 1958 nader herstel. In 1971 zijn de grachten geschoond en in 1987 is een nieuwe
toegangsbrug aangebracht.
De Herv. kerk (tegenover Kerkplein 2) is een driebeukige kerk voorzien van een
ongelede toren met peer-vormige spits. Het onderste deel van de toren, met aan de
voet overhoekse steunberen, dateert uit circa 1300. De hoger aangebrachte overhoekse
uitmetselingen bij de hoeken horen waarschijnlijk bij de oorspronkelijke stenen spits.
Midden 15de eeuw werd de toren verhoogd, toen men het huidige schip optrok. In
1612 brandde de kerk af. Bij de herbouw in 1627-'28 kreeg de toren de huidige spits
en werd het koor niet meer opgebouwd. Het schip werd midden 19de eeuw gepleisterd
en aan de oostzijde voorzien van een consistorie (1853). De kerk is gerestaureerd in
1948.
In de vensters zitten acht gekleurde wapenglazen uit 1742-'47. Tot de kerkinventaris
behoren een preekstoel met doophek en herenbanken in Lodewijk XV-stijl (circa
1766). Het door J.H.H. Bätz gebouwde orgel (1773; uitgebreid door F. Friedrichs in
1807), hier sinds 1996, komt uit de Bakenesserkerk te Haarlem.
Overige kerken. De voorm.
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Oostvoorne, Ruïne van de burcht Oostvoorne, plattegrond

Geref. kerk (Rialaan 22) is een houten zaalkerk met dakruiter en portaal, gebouwd
in 1953 naar ontwerp van J. van der Linden. De in 1962 opgetrokken R.K.
St.-Pancratiuskerk (Duinlaan 9) is een als kleine noodkerk bedoelde houten
toeristenkerk.
Het voorm. raadhuis (Hoflaan 8), een eenlaagspand met dakruiter, souterrain en
dubbele bordestrap, kwam in 1909 tot stand naar een ontwerp in Nieuw Historiserende
vormen van H. Goosen. Burgemeester Lette stelde de bouwgrond beschikbaar.
Het postkantoor (Stationsweg 36-38) werd rond 1935 gebouwd als een L-vormig
pand met zakelijk-expressionistische details.
De Chr. lagere school (Van der Meerweg 6) is een aardig voorbeeld van een
tweeklassige wederopbouwschool uit 1947.

Oostvoorne, Landhuis 't Reigersnest, plattegrond
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Mildenburg (Hoflaan 13). Deze buitenplaats werd in 1736 gekocht door Diederik
van Leyden. Zijn zoon Helenus Willem liet rond 1765 het bestaande, vóór 1726
gebouwde, huis verbeteren en het huidige park aanleggen. Het huis werd in 1947
gesloopt. De resterende parkaanleg bevat een zichtlaan, delen van een sterrenbos,
een vergraven vijver en een doolhof (gebaseerd op die van Versailles).
't Reigersnest (Zwartelaan 1). Dit op een kunstmatige heuvel gelegen L-vormige
expressionistische landhuis met rieten dak werd in 1918-'21 gebouwd naar ontwerp
van P. Vorkink en J.Ph. Wormser als zomerverblijf voor de Rotterdamse assuradeur
I.M. Hudig. Het stond eerst op een deel van het landgoed Mildenburg, maar werd
daarvan in 1938 afgescheiden toen men het huis voor permanente bewoning geschikt
maakte. Op het amandelvormige tweelaags middengedeelte met veranda sluiten een
bredere lange vleugel en een smallere korte vleugel (met stal) aan. De bijbehorende
tuinmanswoning (Zwartelaan 3) kwam in 1920 in dezelfde stijl tot stand op een min
of meer ovale grondslag.
Woonhuizen. Uit het begin van de 19de eeuw dateren de met puntgevels
uitgevoerde, wit geschilderde dwarse eenlaagspanden Burg. Letteweg 5 en 7. Het
forse neoclassicistische pand
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Oostvoorne, Landhuis 't Reigersnest

Kerkplein 22 kwam rond 1860 tot stand. Rond 1900 opgetrokken zijn het met
neorenaissance-details uitgevoerde middenganghuis Burg. Letteweg 19, met kleine
topgevel, en het in witte en roze kalkzandsteen opgetrokken middenganghuis
Goudhoekweg 1. Tot de grotere herenhuizen met jugendstil-elementen in het dorp
behoren Sonnevanck (Burg. Letteweg 31; 1903), Casa Cara (Burg. Letteweg 36;
circa 1910) en Jacoba (Hoflaan 26; circa 1915). Uit circa 1915 dateren het L-vormige
eenlaagspand Villa Oosterhout (F.H.G. van Itersonlaan 44) en de met elkaar
vergelijkbare villa's Bella Vista (Donselaar 5) en Woelwyck (Stationsweg 44). De
met stenen erkers ontworpen huizen Dorpsplein 6-8 zijn in 1917 opgetrokken.

Oostvoorne, Hotel De Man (1991)

De expressionistische villa Noordweg 7 verrees in 1920 naar ontwerp van J.C.
Meischke en P. Schmidt. Rond 1935 gebouwd zijn de met paraboolvormig dak
opgetrokken villa De Oude Schutskooi (Goudhoekweg 20) en de strakker
expressionistisch vormgegeven villa's Sonnewende (Hoflaan 25) en 't Kraaienest
(Zeeweg 1).
Winkels. Het eenlaagspand Dorpsplein 4 (circa 1895) kreeg rond 1905 een
winkelpui met jugendstil-details. Het rond 1912 gebouwde forse hoekpand Burg.
Letteweg 14-20 is een woon- en winkelpand met jugendstil-details.
Zakelijkexpressionistische vormen vertoont de winkel Stationsweg 34 (circa 1925).
Horeca. Het rond 1900 opgetrokken Hotel De Man (Burg. Letteweg 30) heeft een
voor de badplaats-architectuur karakteristieke veranda, die hier over twee bouwlagen
doorloopt. Uit circa 1905 dateert het hotel Wapen van Voorne (Hoflaan 3-5), voorzien
van een langgerekte houten pui met jugendstildetails. Het familiepension Noordweg
12 (circa 1910) heeft achtzijdige uitbouwen op de hoeken.
Vuurbakens. In een hoek van het landgoed Mildenburg (Zwartelaan ong.) ligt
een in 1964 geconsolideerd achtzijdig fundament van een vuurbaak, die rond 1360
ten behoeve van de stad Brielle gebouwd werd. De toren werd in 1552 gesloopt,
waarna men in 1559 een nieuwe bouwde ten noordoosten van Oostvoorne. Toen
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deze afbrandde, verrees daar in 1630 de huidige robuuste Stenen Baak (Heindijk
ong.). Deze vierkante bakstenen toren van drie geledingen, naar ontwerp van de
Brielse stadsarchitect Maarten Cornelisz, heeft nog tot 1850 als zodanig dienst gedaan.
Huis Overburch (Hoflaan 17) is een langgerekt pand met aanbouwen, waarvan
de kern van kort na een brand in 1456 dateert. Binnen bevindt zich een laat-gotische
schouw. Het diende als onderkomen voor het Oostvoorns kapittel. Na 1571 volgde
de verbouwing tot boerderij, door toevoeging van een lagere tweede beuk. Na
stormschade in 1911 werd het gebouw in 1921 gerestaureerd.
Boerderijen. De herenboerderij Kooysigt (Heveringseweg 25) heeft een gepleisterd
breed eenlaags woonhuis met omlijste ingang, mogelijk daterend uit 1702. Het diende
als zomerhuis voor rijke Brielenaren en werd in 1949-'50 ingrijpend verbouwd.
Voorbeelden van kleine duinboerderijen met een dwarsdeelschuur en een iets smaller
woongedeelte zijn Duinoordseweg 2 (circa 1850), Heveringseweg 66 (circa 1880)
en F.H.G. van Itersonlaan 58 (schuur 1866, woonhuis 1888).
De windmolen (Molendijk 23) is een ronde grondzeiler met een met dakleer
beklede kap, gebouwd in 1821 als korenmolen.
Het voorm. TB-huisje (Kranenhoutlaan 1) is een draaibaar lighuisje in chaletstijl
bestemd voor een tuberculosepatiënt. Het werd kort na 1911 gebouwd, toen notaris
L.P. van den Brink het landgoed Kranenhout kocht.
Het gedenkteken voor burgemeester N.J.G.S.H. Lette (Dorpsplein ong.) is in
1912 opgericht in de vorm van een hardstenen postament.
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Oostvoorne, Stenen Baak

De voorm. batterij Quack (Heindijk ong.), ten noordoosten van Oostvoorne,
werd aangelegd in 1782 en opgeheven in 1918. Bij de restanten van deze kustbatterij
staat een in 1957 gereconstrueerde bakstenen kogelgloeioven uit circa 1782. De hier
roodgloeiend verhitte kogels werden naar schepen afgevuurd om die in brand te
steken.
Tinte. Dit dijkdorp ten zuidoosten van Oostvoorne is ontstaan in de 19de eeuw.
Van de L-vormige boerderij Kade 7 is de haaks op de dijk staande schuur met
zijlangsdeel nog vroeg-19de-eeuws. Naar plannen van Tj. Kuipers verrees in 1908
de Geref. kerk (Strijpsedijk 50), een zaalkerk met dakruiter en aangebouwde
consistorie. De voorm. openbare lagere school (Kade 1-3) werd in 1918 gebouwd
als drieklassige school met gymlokaal en aangebouwde onderwijzerswoning. De
Chr. lagere school (Strijpsedijk 48) is een vierklassige middengangschool uit 1922.
Uit 1924 dateert het woonhuis Colinslandsedijk 16-18, met aangebouwde
timmermanswerkplaats.

Ottoland
(gemeente Graafstroom)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de eerste helft van de 13de eeuw aan beide
zijden van een toen gekanaliseerde veenstroom, de Ottolandse Graafstroom, die aan
de westzijde overgaat in de Graafstroom van Molenaarsgraaf. Het westelijke
dorpsgedeelte (B-nummers) wordt ook Laag-Blokland genoemd.
De Herv. kerk (A 59) is een zaalkerk met achtzijdige geveltoren, gebouwd in
1732 naar plannen van Jan Pluym. De kerk staat deels op de fundamenten van een
middeleeuwse voorganger. Aan de zuidgevel zit een zonnewijzer (1734). Bij een
ingrijpende herinrichting in 1848, onder leiding van L. Roodnat en A. van der Haven,
heeft men de vloer verhoogd en de zuidingang vernieuwd. De geveltoren is
gereconstrueerd bij de restauratie in 1961-'62 en bevat een door Nicolaas Muller
gegoten klok (1732). Tot de inventaris behoren een mogelijk uit 1732 daterende
preekstoel (beschildering 1848) en enkele kerkbanken uit 1848. Op het kerkhof staat
een kleine aula (circa 1960).

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

De Geref. kerk (A 86-88) is een boerderij-achtige schuurkerk uit 1888, met aan
de voorzijde een dwars geplaatste monumentale pastorie.
Boerderijen. De markante boerderij A 7-9 (oud A 100-102) heeft een 18de-eeuwse
oorsprong en is voorzien

Ottoland, Boerderij Het Hooge Huys

van een uitgebouwde keukentravee en een ‘kapel’ voor de deeldeuren van de
dwarsdeel. Dwarsdeelboerderijen met een ‘kameelrug’ (nok schuur hoger dan het
woonhuis) zijn A 80 (oud A 29; circa 1850) en A 10-11 (eind 19de eeuw). De in
oorsprong mogelijk 17de-eeuwse boerderij De Hoef (A 125-127) is een voorbeeld
van een krukhuisboerderij. Van de opmerkelijke boerderij A 92-94 (oud A 33) heeft
de opkamer in het links uitgebouwde gedeelte geruime tijd als rechthuis gediend.
Door het uitbouwen van het rechter gedeelte rond 1850 ontstond een dwars geplaatst
woonhuis. Het achterliggende bedrijfsgedeelte, met uitgebouwde keukentravee en
een ‘kapel’ voor de deeldeuren van de dwarsdeel, heeft een 17de-eeuwse kern.
Opvallende overeenkomsten vertoont het voorhuis van de boerderij A 128 (oud A
47-48) met een 17de-eeuwse uitbouw voorzien van kloostervensters en natuurstenen
hoekblokken. De monumentale boerderij Het Hooge Huys (B 30-32; oud B 13-15)
stamt uit circa 1730 en heeft een hoog, dwars geplaatst, voorhuis met middengang
en hoog geplaatste entree (zonder stoep). De ingang tot het woongedeelte bevindt
zich rechts om de hoek. De opkamer dient tevens als waterkamer. De achterliggende
schuur heeft waterzolders voor het vee.
Grenspaal. Ten westen van Ottoland staat bij het gehucht Vuilendam een rond
paaltje uit circa 1900 met de tekst ‘BEB KOM’ (=bebouwde kom).
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Oud-Alblas
(gemeente Graafstroom)
Ontginningsdorp, ontstaan in de 11de of 12de eeuw aan weerszijden van de
veenstroom de Alblas. Rond kerk en brug ontstond een kleine dorpskern. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuidzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 50-52) is een zaalkerk met vijfzijdige koorsluiting
en een ingebouwde toren van vier geledingen met tentdak. De toren verrees rond
1400 en werd in de 15de eeuw verhoogd met een geleding voorzien van bakstenen
vorktraceringen. De in 1841 met steunberen en rondboogvensters herbouwde kerk
bevat een 17de-eeuwse preekstoel.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 46) is een groot blokvormig pand uit circa 1850.
Boerderijen. De in 1962 herbouwde 17de-eeuwse krukhuisboerderij Westeinde
73 heeft geprofileerde ontlastingsbogen boven de vensters. Een uitgebouwde
keukentravee hebben de boerderijen Peperstraat 44 (17de eeuw) en Peperstraat 48
(eerste helft 18de eeuw; 17de-eeuwse elementen). De laatstgenoemde bevat in de
zijlangsdeelschuur een waterstal voor het vee. De uit 1748 daterende boerderij
Oosteinde

Oud Alblas, Boerderij Dorpsstraat 96

22-23 bezit een rond 1850 aangebouwde ouderkamer. Waardevolle
hallenhuisboerderijen zijn Noordzijde 20 (18de eeuw), met tweebeukig voorhuis, en
Westeinde 76-77 (circa 1810) met hoger achterhuis. Dwarsdeelboerderijen voorzien
van hoge puntgevels met vlechtingen zijn Westeinde 2, 3 en 4 (eerste kwart 19de
eeuw), Oosteinde 20 (eerste kwart 19de eeuw) en Dorpsstraat 68 (circa 1850).
Westeinde 37 (circa 1850) is een evenwijdig aan de weg geplaatste dwarsdeelboerderij.
Het kookhuis staat aan de overkant van de weg (circa 1800). De verhoogd gelegen
boerderij Oosteinde 58 uit 1857 heeft een ingezwenkte lijstgevel. Voorbeelden van
laat-19de-eeuwse langhuisboerderijen zijn Oosteinde 36 en Westeinde 21. De boerderij
Dorpsstraat 96 (circa 1895) heeft een voorgevel in neorenaissance-vormen bekroond
door een driehoekig fronton, en de boerderij Oosteinde 37 (1910-'12) is voorzien
van een sierspant. Opmerkelijk is de wederopbouwboerderij Dorpsstraat 27 (1947),
vanwege de uitzonderlijk grote schuur naast het dwars geplaatste woonhuis.
Woonhuizen. Het uit 1846 daterende diepe huis Brugstraat 3-7, vroeger in gebruik
als bakkerij, heeft een klokgevel met houten fronton. Het dwarse herenhuis
Dorpsstraat 54 (circa 1850) is uitgevoerd met klokgevels aan de korte zijden.
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Laat-19de-eeuws zijn de eenvoudige dorpswoningen Dorpsstraat 42-44 (circa 1890)
en het door dakerkers met frontons opvallende Huize Norder (Westeinde 61-62; circa
1895).
Windmolens. Korenmolen De Hoop (Oosteinde 7) is een ronde stenen
stellingmolen uit 1843. In de omgeving van Oud-Alblas staan de Kooijwijkse Molen
(Kooijwijk 1; 1866) en De Peilmolen (Peilmolenweg 1; 1819). Deze ronde stenen
grondzeilers met scheprad en rieten kap bemalen respectievelijk de polders
Oud-Alblas-Noordzijde en Oud-Alblas-Zuidzijde.
Grenspalen. Bij de oostelijke en de westelijke toegang tot het dorp staan ronde
paaltjes (circa 1900) met de tekst: ‘BEB KOM’ (=bebouwde kom).

Oud-Beijerland
Voorstraatdorp met rechte kreekrest, ontstaan na de bedijking van de Polder
Oud-Beijerland (1557) op initiatief van graaf Lamoraal van Egmond en vernoemd
naar zijn echtgenote Sabina van Beieren. Na de inpoldering van de Polder
Nieuw-Beijerland (1582) werd het dorp Oud-Beijerland genoemd. De Voorstraat
wordt alleen aan de westzijde geflankeerd door achterstraten (Kerkstraat en
Nobelstraat) en loopt in zuidelijke richting door. De kerk staat terzijde van de
Voorstraat. Eind 19de eeuw verrees bebouwing aan het verlengde deel van de
Voorstraat en begin 20ste eeuw bij de H.B.S.-laan. In 1931 verbreedde men de
Beneden Molendijk. Na een uitbreidingsplan (1941) kwam in 1947-'56 aan de
westkant van de dorpskern bebouwing tot stand. Aan de noordzijde werd in 1963-'66
een nieuwe dijk langs het Spui aangelegd. Van de Zuid-Hollandse Beetwortelfabriek
(1901, gesloten 1973) resteert alleen de bezinkvijver (Oude Tol); na de sloop in 1985
is hier de Spuioeverwijk verwezenlijkt. Zuidelijk daarvan volgde de Zoomwijck en
ook aan de oostzijde is het dorp uitgebreid. Als grootste dorp van de Hoekse Waard
heeft Oud-Beijerland een regionale verzorgende functie.
De Herv. kerk (bij Waterstal 3) is een kruiskerk met aanbouwen en een
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Oud-Beijerland, Herv. kerk

toren van vijf geledingen met ingesnoerde naaldspits. De eerste steen van het schip
werd in 1567 gelegd. De gotiserende toren met overhoekse steunberen verrees in
1604 en bevat een door Henricus Meurs gegoten klok (1604). Het noorder- en
zuidertransept volgden

Oud-Beijerland, Raadhuis

respectievelijk in 1621 en 1650. Het huidige koorgedeelte met aanbouwen kwam in
1924 tot stand, waarbij de grafkapel van Sabina van Egmond († 1614) verdween.
Het interieur van de in 1892 gerestaureerde kerk wordt gedekt door houten
tongewelven en heeft in het dwarsschip 19de-eeuwse galerijen. Tot de inventaris
behoren een doophek (1625) en preekstoel (midden 17de eeuw), een rouwbord in
Lodewijk XVI-stijl (1794) en een door C. van Oeckelen gebouwde orgelkast (1827;
verbouwd 1967). Vijf gebrandschilderde ramen (1945-'54) naar ontwerp van M.A.C.
Meischke zijn door E. Warffemius uitgevoerd.
De rond 1905 aan de zuidwestzijde toegevoegde consistorie met catechisatielokaal
vertoont aan de neogotiek verwante vormen. De nabijgelegen diaconiewoningen
(Karel Doormanstraat 9-11) werden in 1864 gebouwd op een door P. Hoogenboom
geschonken terrein.
De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Karel Doormanstraat 53) is een eenbeukige
kerk met een deels gepleisterd, driezijdig gesloten koor en een geveltoren met
ingesnoerde naaldspits. De kerk verrees in 1865-'66 naar een ontwerp met
neoromaanse details van Th. Molkenboer en bevat een neogotisch orgel met tribune
uit de bouwtijd.
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Oud-Beijerland, Kantongerecht

De kerk van de Vrijz. Geloofsgemeenschap (Beneden Molendijk 35), een
zaalkerk met portaal, kwam tot stand rond 1920.
Het voorm. raadhuis (Waterstal 1) is een dwars geplaatst gebouw met souterrain,
bel-etage en zijtrapgevels. Het middendeel met bordes wordt bekroond door een
halsgevel met klauwstukken en een Justitiabeeld. Dit raadhuis met cachot werd in
1622 in rijke maniëristische vormen gebouwd op een brug over het water van de
Voorstraat. Van 1848 tot 1882 diende het ook als kantongerecht. De in die tijd
aangebrachte wijzigingen en bepleistering heeft men in 1938 bij de ingrijpende
restauratie onder leiding van O.H. Hulst ongedaan gemaakt. Toen is ook een
ingangspoortje in maniëristische trant aangebracht.
Het voorm. postkantoor (West-Voorstraat 23) is een neoclassicistisch tweelaags
pand met gepleisterde benedenverdieping uit circa 1860, dat in 1898 tot postkantoor
werd ingericht.
Het voorm. kantongerecht (Steenenstraat 20), een tweelaags gebouw met
neorenaissance-invloeden en speklagen, kwam in 1880-'82 tot stand naar ontwerp
van J.F. Metzelaar, rijksbouwmeester voor het ministerie van Justitie. Het interieur
is in 1956 verbouwd.
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De voorm. Rijks Hogere Burger School (H.B.S.-laan 6) is een L-vormig tweelaags
schoolgebouw met hoofdentree in een toren in de binnenhoek. Het gebouw verrees
in 1918-'21 in sobere traditionalistische vormen naar ontwerp van J.H. Hermelink.
‘Um 1800’-details hebben de rond 1920 gebouwde directeurswoning (H.B.S.-laan
8) en conciërgewoning (H.B.S.-laan 4).
Woonhuizen. De oudste huizen staan aan de Havendam en de Voorstraat. Mogelijk
nog laat-16de-eeuws is de tot puntgevel gewijzigde, gepleisterde gevel van
West-Voorstraat 12 met bij de verdieping geprofileerde ontlastingsbogen die op
gebeeldhouwde koppen rusten. Een vergelijkbare detaillering heeft de maniëristische
trapgevel van Havendam 8. De geblokte ontlastingsbogen met driepasvorm in het
boogveld vertonen verwantschap met de zogenoemde ‘Dordtse gevels’. Bij het
17de-eeuwse pand Havendam 7 heeft men de trapgevel rond 1960 gereconstrueerd.
Ook achter de puntgevel van Oost-Voorstraat 40 bevindt zich vermoedelijk een
17de-eeuwse kern en gezien de hoge kap heeft mogelijk ook West-Voorstraat 14 een
laat-16de-eeuwse of 17de-eeuwse kern. De huidige gepleisterde gevel met
bossagewerk dateert echter uit circa 1860. De rond 1800 gebouwde huizen
West-Voorstraat 8 en 11, voorzien van sobere pronkrisalieten met doekfestoen en
stoeppalen, zijn ontworpen in late Lodewijk XVI-stijl. Empire-vormen vertonen het
snijlicht en de stoeppalen van het huis West-Voorstraat 10, dat in de rechter zijmuur
is gedateerd ‘1829’. Het rond 1850 gebouwde hoekpand Marktplein 4-6 heeft een
voor die tijd karakteristieke hoekafschuining. Monumentale gepleisterde gevels met
attiekverdieping en sobere neoclassicistische vormen tonen de huizen West-Voorstraat
6 en 7. De laatste gevel is uitgevoerd met een geleding van dorisch vormgegeven
smalle muurdammen. Ongepleisterde sobere neoclassicistische gevels hebben de
huizen Havendam 15, 16 en 24 uit circa 1860. Uit dezelfde tijd zijn de gepleisterde
ingezwenkte lijstgevels van Havendam 5 en Molendijk 88-90. De met een
attiekverdieping uitgevoerde forse notabelenwoning West-Voorstraat 1 bezit een
gepleisterde eclectische voorgevel uit circa 1865. Vergelijkbaar, maar ongepleisterd,
is het eclectische woonhuis Molendijk 92 (circa 1875). Rond 1885 verrezen de
overwegend sober neoclassicistische herenhuizen Bijl 5-11. Voorbeelden van
middenganghuizen met een rijke neorenaissance-topgevel boven de ingang zijn
Steenenstraat 14 (circa 1895) en Ooststraat 20 (circa 1900); sobere middenganghuizen
zijn Steenenstraat 15 (circa 1900) en Steenenstraat 23 (1903). Door het kleurrijke
materiaalgebruik is het huis Oostdijk 101 (circa 1910) verwant aan de jugendstil.
Fantasievol is de topgevel van Koninginneweg 55 (1911). Rationalistische details
zijn zichtbaar bij het herenhuis Beneden Molendijk 29 (1920), het huis Koninginneweg
75 (circa 1920) vertoont expressionistische details en het huis Koninginneweg 31
(circa 1930) heeft zakelijk-expressionistische details. Uit 1931 dateert de
volkswoningbouw aan de Prins Hendrikstraat 4-10/7-15.
Boerderijen. De Johannahoeve (Kwakscheweg 6) heeft een 17de-eeuwse
voorgevel en een schuur met gepotdekselde houten zijwanden, mogelijk van een
verbouwing in 1804. De boerderij Steenenstraat 2 bezit een herenhuisachtig tweelaags
woongedeelte uit circa 1800. Bij de rond 1875 gebouwde boerderij Kreekestein
(Eerste Kruisweg 35), gelegen ten zuiden van het dorp, is de dwarsdeelschuur voorzien
van gepotdekselde houten zijwanden. Uit 1909 dateert de boerderij Admiraal de
Ruyterstraat 7 met zijlangsdeelschuur.
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Bedrijfsgebouwen. Rond 1860 gebouwd voor de familie De Koning is het
langgerekte tweelaags pand van de voorm. zadelmakerij Oostdijk 2. Winkel en
werkplaats zijn nog geheel in de staat zoals deze in 1948 zijn achtergelaten, inclusief
de inventaris. Het voorm. kaaspakhuis Oostdijk 21 is een gepleisterd pand uit 1875.
Bruggen. Om de Alg. begraafplaats goed te kunnen bereiken heeft men in 1864
de voetgangersbrug aan de Korte Laning gebouwd, geconstrueerd uit smeed- en
gietijzeren delen door de firma F.J. Penn & Co. uit Dordrecht. De

Oud-Beijerland, Woonhuis Koninginneweg 31

met gietijzeren leuningen uitgevoerde bakstenen boogbrug over het water van de
Voorstraat dateert van circa 1880.
De Alg. begraafplaats (Korte Laning ong.) werd in 1828 aangelegd en in 1860
uitgebreid. Het gietijzeren hek (1829) is van ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’.
Interessant is het grafteken met obelisk op postament voor architect F. Smit († 1887).

Ouddorp
(gemeente Goedereede)
Kerkringdorp, ontstaan in de middeleeuwen aan de zuidrand van de duinen. Het dorp
was oorspronkelijk het centrum van het eiland Goeree, maar werd later overvleugeld
door de stad Goedereede. Ten zuiden van Ouddorp ligt een vliedberg, overblijfsel
van het 13de-eeuwse kasteel Spreeuwenberg. Het omringende land werd in cultuur
gebracht door na het tijdelijk verwijderen van de bovenlaag het onderliggende
duinzand af te graven. Van het vrijgekomen duinzand maakte men lage walletjes
(schurvelingen). Op enige afstand ten zuiden van het dorp werd in 1860 een haven
aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog is de ontwikkeling van Ouddorp tot
vakantieoord begonnen, waarbij vanaf de jaren zestig vooral ten noorden en westen
van het dorp recreatiecomplexen tot stand zijn gekomen.
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De Herv. kerk (Weststraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Maarten, bestaat uit
een vijfzijdig gesloten koor met dwarsschip en een vrijstaande toren. Het gotische
koor van de in 1348 gestichte kerk werd in tufsteen opgetrokken. Het mogelijk
driebeukige oude schip werd in 1490 door de Hoeken beschadigd en pas in 1734 in
verkleinde vorm herbouwd, waardoor de toren los kwam te staan. Aanpassing van
de kerk, mogelijk met inrichting van het koor tot consistoriekamer, en bepleistering
volgden in 1791. In 1903 verrezen een dwarsschip en een lage vergaderruimte tussen
dwarsschip en toren. De vergroting van het dwarsschip volgde in 1924. De kerk is
gerestaureerd in 1983.
De toren met drie geledingen voorzien van haakse steunberen, en met beneden
inwendig een cachot, werd in de 15de eeuw gebouwd. Na beschadiging in 1490
volgde herstel, dat gezien de datering van de toen toegevoegde achtzijdige lantaarn
gereed was in 1508. Deze lantaarn met spits werd in 1857 gesloopt, maar is
gereconstrueerd bij de restauratie in 1983. Toen is ook een gotische ingangspoort
van de westzijde van het dwarsschip naar de westzijde van de toren verplaatst. In de
lantaarn hangt een door Johannes Burgerhuys gegoten klok (1642).
De Doopsgez. kerk (Weststraat 3) is sinds circa 1635 gevestigd in een
vroeg-16de-eeuws diep huis met sierankers.

Ouddorp, Woonhuis Weststraat 13-15

Het gebouw heeft aan de voorzijde een in de 19de eeuw gepleisterde puntgevel. Een
poort naast het huis geeft toegang tot het aan de achterzijde gelegen kerkgedeelte.
De Geref. kerk (Dorpsweg 10) is een eenvoudige zaalkerk met dakruiter, gesticht
in 1892 maar na beschadigingen in 1944 en 1946-'47 hersteld in de huidige vorm.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 4) is een L-vormig pand voorzien van
spekbanden, trapgevels en een slanke traptoren met lantaarn. Het kwam in 1904 tot
stand naar een rijk neorenaissance-ontwerp van Tj. Kuipers ter plaatse van een
afgebrande voorganger. In het gebouw waren tevens de poldersecretarie en een cachot
ondergebracht. De voorm. Chr. lagere school ‘Eben Haëzer’ (Hofdijkseweg 27)
werd in 1907 gebouwd als een zevenklassige gangschool en later met drie klassen
uitgebreid. Na 1958 is het gebouw deels ingericht als brandweerkazerne.
Woonhuizen. Vermoedelijk het oudste huis van Ouddorp is Raadhuisstraat 15.
Dit diepe huis heeft een 17de-eeuwse kern en een in de 19de eeuw gepleisterde
tuitgevel. Bij de brede gevel van het diepe huis Weststraat 13-15 uit 1774 is de
omlijste toegangsdeur uitgevoerd in rijke Lodewijk XV-vormen en heeft de geveltop
ingezwenkte zijkanten onder een breed en rijk versierd fronton op consoles. Een
halsgevel met aanzetvoluten en afsluitend fronton hebben de smalle diepe huizen
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Ouddorp, Cichoreifabriek Ceres

Hoenderdijk 11 en Weststraat 11 (beide circa 1775). Bij de diepe panden Havenweg
4 (1774) en Hoenderdijk 5 (circa 1800) is de in gele baksteen opgetrokken puntgevel
voorzien van strekken in rode baksteen boven de vensters. Uitgevoerd met een
topgevel in neorenaissance-stijl is de notabelenwoning Weststraat 19 (circa 1900).
De gepleisterde villa Havenweg 2 dateert uit circa 1915.
Het hotel-restaurant Stationsweg 14 werd gebouwd rond 1915 en is karakteristiek
voor de ontwikkeling van Ouddorp tot vakantiedorp.
Windmolens. Bij het dorp staan twee ronde stellingmolens met een met dakleer
gedekte kap, te weten de korenmolen De Hoop (Molenweg 24) uit 1845 (gerestaureerd
1984) en de korenmolen De Zwaan (Dorpsweg 35) uit 1846.
De voorm. cichoreifabriek ‘Ceres’ (Smalle Einde 2-4) kwam in 1902-'03 tot stand
voor een boerencoöperatie. Het forse hoofdgebouw bevat een koelruimte en een
drogerij met stookruimtes en droogvloeren. Een loopbrug vormt de verbinding met
een vrijstaande opslagschuur (circa 1920). De in 1960 gesloten ‘peekoffiefabriek’
is daarna nog lang gebruikt als gladiolendrogerij.
Boerderijen. Bij het dorp en in de omgeving liggen verschillende waardevolle
boerderijen. In 1650 verrees ter

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

394

Ouddorp, Boerderij 't Blaeuwe Huus

plaatse van een voorganger de hallenhuisboerderij 't Blaeuwe Huus (Bosweg 2) met
haar opvallende blauw gesausde gevels. Het woongedeelte heeft een opkamer, een
afluiving en aan de voorzijde een ingang in de gevel met sierankers en tandlijst. De
afgebrande schuur is vernieuwd tijdens de restauratie in 1991. Bewaard bleven twee
ankerbalkgebinten op natuurstenen poeren, dendrochronologisch gedateerd circa
1454. Bij de uit 1671 daterende duinboerderij Zeezicht (Oostdijkseweg 81) zit de
ingang in de lange gevel van het woongedeelte. De grote middenlangsdeelschuur is
mogelijk 18de-eeuws. De boerderij Westnieuwlandsedijk 2 is in de gepleisterde
tuitgevel gedateerd ‘1675’. Een 18de-eeuwse kern heeft de boerderij De Verloren
Kost (Westduinweg 1), met een rijzig woonhuis voorzien van een kelder met
tongewelf en een gepleisterde puntgevel. Een kleiner woonhuis en een hoger opgaande
schuur hebben Hazersweg 24 en Dorpsweg 76, beide uit de eerste helft van de 19de
eeuw. Voorbeelden van kleine laat-19de-eeuwse dwarsdeelboerderijen met
aangebouwde houten schuren zijn Havenweg 5, met opgelicht dak boven de
mendeuren, Hazersweg 56 en Oostdijkseweg 23.
Verdedigingswerken. Ten zuidoosten van Ouddorp bevindt zich een 17de-eeuwse
schans (Oudelandse Zeedijk ong.). Het is een restant van een omgrachte en
gebastioneerde vierkante aanleg uit 1665. Ten westen van het dorp liggen verder
enkele in 1942-'43 als onderdeel van de Duitse kustverdediging gebouwde bunkers
(West Nieuwlandseweg ong.).
De vuurtoren ‘Westhoofd’ (Groenedijk 62), gelegen ten westen van Ouddorp,
verrees in 1948-'50 naar een ontwerp in traditionalistische vormen van G. Friedhoff
en verving een 1945 verwoeste voorganger uit 1911-'12. De met baksteen beklede
vierkante romp van gewapend beton kraagt aan de bovenzijde iets uit en wordt
bekroond door een achtzijdig lichthuis met koepel en draailicht. De bijbehorende
dienstwoningen (Groenedijk 9-19) zijn uit 1911-'12.
De Brouwersdam (Rijksweg N57), gelegen ten zuidwesten van Ouddorp, is
aangelegd tussen 1963 en 1972 en verbindt Goeree-Overflakkee met
Schouwen-Duiveland (Z). Tevens vormt het de afsluiting van de Grevelingen.

Oude-Tonge
(gemeente Oostflakkee)
Voorstraatdorp met kerkring, gesticht in de polder Het Oudland van Oude-Tonge
(1438), ter plaatse van de verzwolgen 13de-eeuwse heerlijkheid Grijsoord. In 1473
kreeg het dorp een vrije weekmarkt. De haven met spuikom (Oostdijk) wordt sinds
de bedijking van de Aymon-Louisepolder (1856) door een havenkanaal met de
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Krammer verbonden (keersluis uit 1917). De enigszins schuin lopende korte
Voorstraat (met achterwegen)

Oude-Tonge, R.K. begraafplaats, kapel (1995)

komt uit op de Kerkring, waarvan de kerkgracht is gedempt. Door de korte Voorstraat
ontstond in de 17de eeuw de parallel gelegen Nieuwstraat. Oude-Tonge brandde in
1647 geheel af, maar ontwikkelde zich daarna rond 1800 tot een handelscentrum.
Na de Watersnoodramp van 1953, waarbij het tot de zwaarst getroffen dorpen
behoorde, is het dorp hersteld en ten noorden van de as Molendijk-Oostdijk uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkring 1) is een forse tweebeukige kerk met lager vijfzijdig
gesloten koor en een half-ingebouwde toren van vier geledingen. Het laat-gotische
koor met sacristie werd eind 15de eeuw gebouwd (mogelijke stichtingsdatum 1499).
Het schip, de recht gesloten noordbeuk en de toren kwamen in de eerste helft van de
16de eeuw tot stand. Het zuidportaal met ingezwenkte gevel werd in 1742 toegevoegd.
De oorspronkelijke ui-vormige torenspits heeft men in 1812 verwijderd. Bij de
kerkrestauratie in 1963-'66 heeft de toren een bekroning met opengewerkte lantaarn
gekregen. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven en bevat een
16de-eeuws tekstbord (gerestaureerd 1954), een preekstoel (1633) en een door het
Rampenfonds geschonken Frobenius-orgel (1966).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Nieuwstraat 8) is een driebeukige
pseudo-basilicale kruiskerk met recht gesloten koor en een dakruiter. Deze compacte
neogotische kerk verrees in 1896-'97 naar plannen van J.Th.J. Cuypers ter vervanging
van een schuilkerk uit 1759. Het in 1991 opnieuw
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geschilderde interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Uit de oude kerk zijn
enkele houten beelden afkomstig. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren het
gepolychromeerde hoofdaltaar en de zijaltaren van atelier Cuypers. Verder bevat de
kerk glas-in-loodvensters van H. Asperlagh (1927), kruiswegstaties van K. Rovers
(1927), een bronzen preekstoel, enkele communiebanken en een marmeren altaartafel
(alle 1934). Het huidige Seifert-orgel (1962) is geschonken door het Rampenfonds.
Het voorm. raadhuis (Kade 3) is een tweelaags pand met dakerker en dakruiter.
Het oude raadhuis uit 1610 kreeg in 1893 zijn huidige neorenaissance-aanzien.
Woonhuizen. De diepe huizen Voorstraat 26 en 28 hebben mogelijk een oude
kern; het huidige gepleisterde aanzien dateert van rond 1870. Dit geldt mogelijk ook
voor het met ingezwenkte lijstgevel uitgevoerde gepleisterde huis Kerkring 16 (circa
1870). Sober neoclassicistisch van vorm is de forse pastorie Voorstraat 15 (circa
1860). Neorenaissancistische details vertonen het huis Voorstraat 17 (circa 1895),
de rentenierswoning Kolfweg 21 (1911) en het woon- en winkelpand Nieuwstraat 2
(circa 1915). Voorstraat 13 (circa 1910) en Stationsweg 7 (1916) hebben aan de
jugendstil verwante daklijsten. Gedeeltelijk gepleisterd en met rationalistische details
uitgevoerd zijn de huizen Voorstraat 25-27 (circa 1910) en Stationsweg 1 (circa
1915).
Windmolen ‘De Korenbloem’ (Molendijk 51) is een ronde grondzeiler met een
met schaliën beklede kap. Deze in 1748 gebouwde korenmolen is in 1989
gerestaureerd.
Begraafplaatsen. De rond 1834 gestichte Oude Alg. begraafplaats (tegenover
Emmastraat 4) heeft een gietijzeren toegangshek. Interessante graftekens zijn die
van onderwijzer D. Ingenhoes († 1878) en burgemeester S.E. Anemaet († 1891). De
R.K. begraafplaats (Langeweg ong.), aangelegd in 1867, bevat een rijke
neoclassicistische kapel ter ere van de martelaren van Gorkum. In de dakruiter hangt
een door Petit & Fritsen gegoten klok (1824). Het natuurstenen ingangsportaal toont
duidelijk de inwerking van het zeewater uit 1953. De tijdelijke begraafplaats van het
grote aantal slachtoffers van de Watersnoodramp is later omgevormd tot de
Rampenbegraafplaats (Heerendijk ong.). Hier staat een herdenkingsmonument naar
ontwerp van J.B. Ducro.
De boerderij ‘Bouwlust’ (Oudelandsedijk 11), gelegen ten noordoosten van
Oude-Tonge, is een uit 1732 daterende dwarsdeelboerderij, voorzien van een fors
woonhuis met puntgevel, kruisvensters en inwendig enkele interessante tegeltableaus.
Ernaast staat een zomerhuis. Het woonhuis is in 1955 gerestaureerd en de
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gepotdekselde houten schuur is hersteld na brand in 1964; in beide gevallen leverde
J. de Wilde de plannen.

Oude Wetering
(gemeente Alkemade)
Dijkdorp, gelegen aan weerszijden van het in de 13de eeuw gegraven
afwateringskanaal de Oude Wetering. Dit rond 1340 voor het eerst vermelde dorp
is vanuit Leimuiden ontstaan als veenontginningsdorp en is na de Tweede
Wereldoorlog vastgegroeid aan Roelofarendsveen.
De Herv. kerk (Kerkstraat 11) is een T-vormige kerk, waarvan het dwarse deel
in 1685-'91 werd gebouwd. De dakruiter heeft men in 1695 toegevoegd en in 1843
verrees de haakse aanbouw met neoclassicistisch fronton en ingangsomlijsting. Het
door houten tongewelven gedekte interieur bevat onder meer een preekstoel uit circa
1700 en een orgelkast uit 1784. De pastorie (Kerkstraat 10) is een fors
neoclassicistisch pand uit 1879.
De Remonstr. kerk (Kerkstraat 41) is een zaalkerk met klokgevel en portaal. In
1645 bouwde men een schuurkerk met aan de voorzijde een pastorie. In 1819 werd
dit gebouw ter plaatse van de pastorie verlengd en werden de klokgevel en het portaal
met fronton in Lodewijk XVI-stijl toegevoegd. Tot de inventaris behoren een
preekstoel (1748), een doophek met doopboog, twee rijk gedecoreerde psalmborden
(1791) en een door B.J. Gabry gebouwd orgel (1841). De haaks aangebouwde
kerkenraadskamer en kosterswoning (Kerkstraat 42) kregen in 1868 hun huidige
vorm.

Oude Wetering, Herv. kerk
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De Geref. kerk (Kerkstraat 50) is een recht gesloten kruiskerk met een terzijde
geplaatste ongelede toren voorzien van een spits met frontalen. Deze kerk verrees
in 1908-'09 naar ontwerp van Tj. Kuipers en heeft een dwarsbeuk met afgeschuinde
hoeken. De achteraanbouw kreeg zijn huidige aanzien bij verbouwingen in 1953 en
1982.
Woonhuizen. Het uit 1774 daterende forse herenhuis Kerkstraat 46-47 bestaat
uit een dwarse tweelaags hoofdbeuk met mezzanino en omlijste ingang, een
langgerekte eenlaags achteraanbouw en links een eenlaags vleugel met driezijdig
gesloten erker. De dakkapellen vertonen snijwerk in Lodewijk XV-stijl. Kerkstraat
40 is een vroeg-19de-eeuws eenlaags huis met omlijste ingang. Het met eclectische
vensteromlijstingen uitgevoerde blokvormige huis Kerkstraat 91 werd in 1882
gebouwd als notariswoning.
Het voorm. hotel ‘Het Wapen van Alkemade’ (Kerkstraat 79) is een diep pand
met driezijdig gesloten erker en een veranda met balkon, dat zijn huidige vorm heeft
gekregen in 1900.
Poldermolen ‘De Googer’ (Googermolenweg 1) ligt aan de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder en bemaalde de Gogerpolder. Deze uit 1717 daterende ronde
grondzeiler met rieten kap is na een brand in 1833 grotendeels herbouwd.
De jachtwerf ‘Van Dam & Zonen’ (Westerdijk 24), gelegen ten noordwesten van
Oude Wetering, kreeg bij de aanleg in 1932-'36 een houten werf, een schepenloods,
een haventje en scheepshellingen.

Ouderkerk aan den Ijssel
(gemeente Ouderkerk)
Langgerekt dijkdorp aan de Hollandse IJssel, mogelijk al in de 10de eeuw ontstaan
bij een kerk. Oudekerk ontwikkelde zich vanaf de 12de eeuw tot een dijkdorp met
haaks daarop bij de kerk de Kalverstraat/Kerkweg. De vlas- en hennepteelt zorgde
voor economische bloei. Dit leidde tot verdichting van de bebouwing aan de
Dorpsstraat en begin 20ste eeuw ook langs de Kerkweg. Na de Tweede Wereldoorlog
is het dorp aan weerszijden van de Kerkweg uitgebreid.
De Herv. kerk (Kalverstraat 1) is een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten
koor en een toren van drie geledingen met balustrade en ingesnoerde naaldspits. Van
een laat-12de-eeuwse tufstenen kerk ter plaatse werd het koor midden 14de eeuw
vernieuwd. Na verwoesting tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten rond 1425
verrees de huidige kerk in 1425-'28 op de oude fundamenten; allereerst het
laat-gotische koor met versneden steunberen, daarna het schip. Voor de bekleding
van de muren gebruikte men de tufsteen van het oude gebouw. De toen eveneens
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begonnen toren kreeg eind 15de eeuw zijn sober versierde derde geleding. Rond
1510 voorzag men de kerk van een transept. Er zijn classicistische poortjes bij het
noordportaal (1661) en het zuidportaal

Ouderkerk aan den IJssel, Herv. kerk (1994)

(1671; oorspronkelijk geplaatst bij de toren). Bij een verbouwing in 1793-'95 kreeg
de onderste torengeleding steunberen en een beklamping met gele baksteen en plaatste
men een nieuw houten westportaal met dorische pilasters. Uit die tijd dateert ook de
opengewerkte torenbalustrade met siervazen. In 1963-'68 is de kerk gerestaureerd,
waarbij ook de consistorie is herbouwd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (1589). De gewelfribben
rusten op muurstijlen met hardstenen consoles (schip) dan wel met houten
peerkraalconsoles (koor). Tot de inventaris behoren een zeshoekige preekstoel (begin
17de eeuw), een doophek (1643, vergroot 1968), twee kerkenraadsbanken (1668),
twee regeringsbanken (circa 1650), twee tiengebodenborden (1683), een stenen tafel
met geloofsartikelen (1732) en een door W.H. Kam gebouwd orgel (1854). De
grafkelder van de familie Nassau Lalecq werd in 1661 in het koor aangelegd in
opdracht van Lodewijk bastaardzoon van Maurits van Oranje. Voor Willem Maurits
van Nassau werd in 1753-'57 een nieuwe graftombe opgezet naar ontwerp van J.F.
Maas en met beeldhouwwerk van Johannes en Anthony Wapperom.
De voorm. Geref. kerk (IJsseldijk Noord 22) is een zaalkerk met driezijdige
sluiting, aangebouwd tegen de dijk in 1910 naar een ontwerp in rationalistische stijl
van A.K. Kruithof. In de onderbouw zijn de kosterswoning en kerkenraadskamer
ondergebracht.
Raadhuizen. In de voorm. herberg De Harmonie (Dorpsstraat 19), die teruggaat
tot de 17de eeuw, bevond zich het oude rechthuis. In 1880 verrees het huidige raadhuis
met gemeentesecretarie, Dorpsstraat 42-44. Dit statige pand heeft een lijstgevel in
eclectische stijl.
Woonhuizen. Karakteristiek voor de oudere dorpsbebouwing zijn de diepe huizen
met halsgevels, zoals Dorpsstraat 24 uit 1686 (gevelsteen) en Dorpsstraat 25 (18de
eeuw, verbouwd circa 1840). Tuitgevels hebben Dorpsstraat 22 (sierankers 17de
eeuw), Dorpsstraat 17 (18de eeuw) en Dorpsstraat 34 (circa 1850). De lijstgevel
van het herenhuis Dorpsstraat 21 heeft een omlijste ingang en
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Ouderkerk aan den IJssel, Woonhuis IJsseldijk West 35

gesneden ramen in late Lodewijk XVI-stijl (circa 1820). Het in de kern oudere huis
Dorpsstraat 39 kreeg in 1880 een nieuwe voorgevel. Voorbeelden van diepe
dijkhuizen met ingezwenkte lijstgevel zijn IJsseldijk West 29 (circa 1870) en
Dorpsstraat 57 (circa 1880); Dorpsstraat 11 (circa 1850) is een dwars geplaatst
dijkhuis. Uitgevoerd in eclectische vormen zijn de gepleisterde villa IJsseldijk Noord
1 (circa 1860) met gekoppelde rondboogvensters, het monumentale dwarse huis
IJsseldijk Noord 2 (circa 1870) en het statige gepleisterde herenhuis IJsseldijk West
35 (1885). Het laatstgenoemde verrees voor directeur Capelle van Hogendijk van de
tegenovergelegen, maar nu verdwenen, steenfabriek ‘De Molenplaats’.
Neorenaissance-elementen vertonen de huizen Dorpsstraat 38 (circa 1890), 96-98
(circa 1890) en 36 (circa 1905), alsmede Huize De Hoop (IJsseldijk Noord 167; circa
1900) met balkon en dakerker. De opvallende winkelpui van Dorpsstraat 52 heeft
in het portiek een door J. Spoormaker vervaardigd tegeltableau (1917).
Boerderijen. Langs de IJsseldijk liggen veel waardevolle boerderijen. De oudste
zijn met riet gedekte krukhuisboerderijen, zoals IJsseldijk Noord 252 uit de 17de
eeuw. De topgevel vertoont hartvormig siermetselwerk en heeft accoladebogen boven
de (later vernieuwde) vensters. Dergelijke gekoppelde bogen zijn ook te zien bij
Lageweg 45 (17de eeuw). Uitgebouwde onderkelderde zijkamers komen eveneens
voor bij de later gepleisterde boerderij IJsseldijk Noord 274 (17de eeuw), bij IJsseldijk
Noord 87 (18de eeuw) - waar een tweede dwarse uitbouw dient als woongedeelte en bij de boerderij IJsseldijk Noord 96 (18de eeuw) met stervormige metseldecoraties.
Ook de 17de-eeuwse hallenhuisboerderij IJsseldijk West 73 valt op door het
siermetselwerk in de ontlastingsbogen, waarvan één in de vorm van een accolade.
Waardevolle 19de-eeuwse hallenhuisboerderijen zijn Lageweg 41 (begin 19de eeuw),
Lageweg 32-34 (circa 1880) en de met fraaie sierspanten uitgevoerde boerderij
IJsseldijk West 53 (circa 1890); iets jonger is de boerderij Nooitgedacht (Kerkweg
133; 1910). Van de boerderijen met een dwars geplaatst woonhuis is IJsseldijk Noord
209-210 (18de eeuw) een vroeg exemplaar. De boerderij heeft een aangebouwd
bakhuis en een met hout bekleed bedrijfsgedeelte. Andere kenmerkende voorbeelden
zijn IJsseldijk Noord 122-123 (begin 19de eeuw), IJsseldijk West 15 (circa 1850) en
Anne's Hoeve (IJsseldijk West 49; 1880-'90, gepleisterd woonhuis). Soms werd een
van de schuren op de dijk gebouwd, terwijl de boerderij zich benedendijks bevond,
zoals bij Dorpsstraat 61 (circa 1850; schuur Dorpsstraat 59). Hiermee vergelijkbare
houten schuren zijn IJsseldijk Noord 242 en 244. Gemalen. Het gemaal De Nesse
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(IJsseldijk Noord 293b) werd gebouwd in 1884 naar ontwerp van L. Exalto en heeft
een centrifugaalpomp. De wit gepleisterde topgevel is voorzien van een gekanteeld
fries. Vóór het gemaal ligt een hoge rondgemetselde maalkolk. In 1924 heeft men
de stoommachine vervangen door een dieselmotor, die in 1942 is vervangen door
een elektrische installatie. Het uit 1916 daterende gemaal IJsseldijk Noord 10 is
voorzien van een gekanteeld klimmend fries en heeft een zuiggasmotor met
centrifugaalpomp. De watertoren (IJsseldijk West 110) verrees in 1916 naar ontwerp
van J. Smit en constructeur A. Visser. De zeshoekige schacht met betonskelet en
baksteenvullingen draagt een rond holbodemreservoir.
Straatmeubilair. De Wilhelminaboom (bij Kalverstraat 1) wordt omgeven door
een ijzeren hekwerk uit 1898, vervaardigd door de Doetinchemse IJzergieterij. De
muziektent (bij

Ouderkerk aan den IJssel, Oude Alg. begraafplaats, baarhuisje
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Kerkweg 14) is rond 1960 gebouwd volgens het ‘bühne-model’ met gesloten
achterwand.
Begraafplaatsen. De Oude Alg. begraafplaats (tegenover IJsseldijk Noord 67)
werd in 1828 binnendijks aangelegd. Opmerkelijk is het houten, grijs geschilderde,
baarhuisje in neoclassicistische stijl (circa 1850). De topgevel is gedecoreerd met
zeisen en een zandloper. Naast de ingang staat een postament met afgebroken zuil,
ter nagedachtenis van A.J. Schelling († 1883), overleden te Caïro. De Nieuwe Alg.
begraafplaats (IJsseldijk Noord 12) dateert uit 1928 en heeft een achtzijdige aula
met aanbouwen en expressionistische details.

Overschie
(gemeente Rotterdam)
Dorp, ontstaan in de 10de eeuw aan de buitenbocht van de Schie en in het begin ook
Schie genoemd. Rond 1200 werd de Schie even voorbij het dorp afgedamd. Omstreeks
1300 volgde een nieuwe dam ter plaatse van het huidige Schiedam, waarna het dorp
Ouwerschie of Overschie ging heten. Stroomopwaarts liet Rotterdam in 1340 de
Rotterdamse Schie graven en ten zuidwesten kwam in 1389 de Delfshavense Schie
tot stand. Na de annexatie door Rotterdam in 1941 is Overschie aan Rotterdam
vastgegroeid.

Overschie, R.K. kerk St. Petrus' Banden

De R.K. kerk St.-Petrus' Banden (Delftweg 13) is een neoclassicistische zaalkerk
uit 1830 naar plannen van P. Adams. De rond 1978 gerestaureerde voorgevel heeft
een gepleisterd middenrisaliet met dorische zuilenstelling en fronton, overgaand in
een ranke geveltoren met wijzerplaat en koepeldak. Het gepleisterde interieur heeft
ionische pilasters en een cassettenplafond. De later grijs geschilderde neobarokke
preekstoel is uit de bouwtijd. De pastorie (Delftweg 15) dateert uit 1851.
De Herv. kerk (Overschiese Dorpsstraat 95) is een driebeukige kruiskerk met een
toren van drie geledingen voorzien van een sierlijke spits met ui-vormige bekroning.
De middeleeuwse dorpskerk brandde in 1899 af. Onder leiding van B. Hooijkaas
werd de toren naar oude voorbeelden herbouwd in neorenaissance-vormen en verrees
er een kerkgebouw met preekstoel, banken en een doophek in een stijl met gotischeen jugendstil-motieven.
Overige kerken. De (Geref.) Bethlehemkerk (Delftweg 84) is een zaalkerk uit
1896, die nu dient als Koninkrijkszaal van de Jehova's Getuigen. Van na de oorlog
dateren de R.K. kerk O.L.-Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Burg. Baumannlaan
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171; 1952-'53, J.P.L. Hendriks), een traditionalistische pseudo-basilicale kerk met
breed westwerk en roosvenster, en de achtzijdige (Geref.) Maranathakerk

Overschie, Buitenplaats De Tempel

(Burg. Josselin de Jonglaan 1; 1954, J. en L. de Jonge en H. Sutterland).
Het voorm. raadhuis (Overschiese Dorpsstraat 64) heeft mogelijk een 18de-eeuwse
kern, maar dateert in zijn huidige gepleisterde toestand met neoclassicistisch
ingangspoortje uit circa 1860.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Overschiese Dorpsstraat 70) is
een rijzig pand uit circa 1902 met rationalistische details.
Scholen. De voorm. openbare lagere school Rotterdamse Rijweg 10 is een
eenklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning uit circa 1880.
Expressionistische details vertonen de Lvormige openbare lagere school P. van
Aschstraat 1 (circa 1925) en de Chr. Groen van Prinsterenschool (Rodenburgstraat
59; circa 1930). Opvallend is het veelhoekige lokaal van de openbare lagere school
Rotterdamse Rijweg 29 (circa 1955).
Leeuwenhof (Delftweg 122). Van deze rond 1645 aangelegde buitenplaats resteren
na sloop van het huis (1893) alleen nog het koetshuis en de 18de-eeuwse boerderij
met driezijdig gesloten erkerkamer (begin 19de eeuw).
De Tempel (Delftweg 182-186). Deze buitenplaats kwam in 1715 in handen van
Johan van der Hoeve die het park liet verfraaien en voorzien van vijver. Uit die tijd
resteert een zandstenen dolfijn (al in 1733 genoemd). De eveneens aan de vijver
staande beelden van Ceres, Diana en een stroomgod zijn mogelijk 17de-eeuws
(kopieën 1983).
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Van de diverse tuinbeelden zijn Apollo en Diana (circa 1730, Jan Peter van Baurscheit
de Jonge) vermoedelijk afkomstig van de Utrechtse buitenplaats Zijdebalen en
geplaatst door de Rotterdamse koopman Johannes Eliza Criellaert, die De Tempel
in 1783 in bezit kreeg en wiens familie het park rond 1850 in landschappelijke stijl
liet wijzigen. Nadat de buitenplaats in 1936 in bezit was gekomen van A.H.J. van
Beek verrees in 1937 naar ontwerp van H. Sutterland een nieuw classicistisch landhuis
met dorische portico.
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse trapgevel heeft het diepe huis Overschiese
Dorpsstraat 138. Het met klokgevel uitgevoerde huis Overschiese Dorpsstraat 124
is gedateerd ‘1738’. Een omlijste ingang in Lodewijk XV-stijl (circa 1750) bezit
Overschiese Dorpsstraat 134, en het midden-19de-eeuws gepleisterde hoekpand
Delftweg 5 heeft een gevelsteen uit 1710. De villa Delftweg 94 (circa 1875) vertoont
eclectische details. Rationalistische details hebben de huizen Overschiese Dorpsstraat
56-60 (circa 1905) en jugendstil-details zijn te zien bij Delftweg 23-25 (circa 1910).
De villa Delftweg 96 werd in 1913 gebouwd naar ontwerp van J. Verheul voor de
koopman P. Speelman. In functionalistische stijl ontworpen is het woonhuis Zonnewijk
(Rotterdamse Rijweg 86; 1926, C. Elffers) en het landhuis Delftweg 166 (circa 1935)
is uitgevoerd in traditionalistische vormen.
De boerderij ‘De Honderdmorgen’ (Overschieseweg 14) is een langgerekte
17de-eeuwse hoeve met hoger schuurgedeelte.
De Hogebrug over de Delfshavense Schie (bij Overschieseweg 2) is een in 1662
door de stad Delft gebouwde boogbrug met gebeeldhouwde wapenstenen tussen de
bogen. De ijzeren ophaalbrug in het midden is modern. Het bijbehorende
brugwachtershuis (Overschieseweg 2) met puntgevels en geblokte ontlastingsbogen
dateert uit 1657.
Windmolen ‘De Speelman’ (Overschiese Kleiweg 775) is een rijzige ronde stenen
stellingmolen met een met dakleer beklede kap. Deze in 1712 gebouwde korenmolen
is in 1971 naar de huidige plek overgebracht.
Het voorm. veerhuis van Delft (Kethelsekade 72), gelegen tegenover de monding
van de Rotterdamse Schie, is een gepleisterd dwars pand met hoog schilddak en een
wapensteen (1767). Het heeft tot 1923 als veerhuis gediend.
Het voorm. tolhuis (Rotterdamse Rijweg 21) is een neoclassicistisch
middenganghuis uit circa 1880 met een hoger opgetrokken gepleisterd middenrisaliet.

Papendrecht
Dijkdorp aan de Beneden-Merwede, ontstaan in de 12de eeuw. Bebouwing verrees
op de na 1280 aangelegde rivierdijk met bewoningsconcentraties rond de kerk
(Kerkbuurt) en aan het Westeind en het Oude Veer. De veerdam voor het veer op
Dordrecht werd in 1663 in zuidelijke richting aangelegd. Buitendijks - vooral aan
de oostzijde - vestigden zich vanaf de tweede helft van de 19de eeuw scheepswerven
en metaalindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Papendrecht zich met
forse uitbreidingswijken tot een forensenstad van Dordrecht.
De voorm. (Chr. Geref.) Groene Kerk (tegenover Westeind 47) is een zaalkerk
uit 1913, waarvan de voorgevel is voorzien van een klimmend rondboogfries en
neorenaissance-details.
De (Herv.) Grote of Sionskerk (Kerkbuurt 80), een expressionistisch
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Papendrecht, (Chr. Geref.) Groene Kerk

zaalgebouw met driezijdige apsis, verrees in 1929 ter plaatse van een in 1855
gebouwde kerk, die weer de door brand verwoeste middeleeuwse dorpskerk verving.
Overige kerken. De voorm. R.K. O.L. Vrouwekerk (Veerdam 10; circa 1925),
een zaalgebouw met hoog zadeldak, is nu in gebruik als ‘Koninkrijkszaal’ van de
Jehova's getuigen. Belangrijke naoorlogse kerken zijn de achtzijdige Geref. kerk
(Muilwijckstraat 1; 1959, C. den Herder), de (Herv.) Bethlehemkerk (Van der
Palmstraat 1; 1964, K.J. Roosendaal) en de R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt
Ontvangen (Seringenstraat 31; 1963-'65, W.J. Fiolet).
Het voorm. raadhuis (Bosch 106) is een gepleisterd tweelaags pand met souterrain,
gebouwd in 1866 in eclectische stijl.
De voorm. openbare lagere school (Schooldwarsstraat 34) is een fors tweelaags
gebouw met twee risalerende ingangspartijen, gebouwd in 1875 en vergroot in 1901.
Het dient nu als bedrijfsverzamelgebouw.
De voorm. marechausseekazerne (Veerdam 4-8) is een nu uit drie woningen
bestaand gebouw uit circa 1925.
De voorm. brandweerkazerne (Kazernestraat 5-8), gebouwd in 1940-'41, heeft
een markante slangentoren in traditionalistische vormen.
Woonhuizen. De oude dorpsbebouwing bestaat veelal uit dwarse dijkhuizen,

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

400

Papendrecht, Woonhuizen Boschstraat 63-67

zoals Kerkbuurt 112 (circa 1860), Westeind 114-116 (circa 1870; winkelpui circa
1915) en Westeind 47 (circa 1905). Diepe huizen met neorenaissance-details uit circa
1900 zijn Kerkbuurt 3 en Boschstraat 63-67. De rond 1910 gebouwde woningen
Kerkbuurt 16-20 hebben klokgevels. Interessante villa's zijn Kerkbuurt 142 (circa
1915) en de rond 1930 in zakelijk-expressionistische stijl gebouwde villa's Veerdam
30, 32 en 32a. In opdracht van de woningbouwverenigingen ‘Beter Wonen’ en ‘Ons
Belang’ kwam Het Rode Dorp (Het Plein, Dijkstraat e.o.; circa 1920) tot

Papendrecht, Brug over de A15

stand naar plannen van respectievelijk Z.D.J.W. Gulden & M. Geldmaker en H. van
den Esch.
Boerderijen. Voorbeelden van dijkboerderijen met een dwars woonhuis zijn
Westeind 71-73 en Westeind 200 (beide circa 1890), beide met een benedendijks
uitgebouwde stal en deeldeuren in het dwarse voorhuis aan de dijk.
Bruggen. De ophaalbrug naar het eiland Slobbengors (Havenstraat ong.) is een
geklonken welijzeren ophaalbrug uit circa 1910. De betonboogbrug over de rijksweg
A 15 (Veerweg ong.), met laaggelegen rijvloer en aan de bovenzijde tussen beide
bogen een diagonaal windverband, werd in 1938 gebouwd.
De zeszijdige muziektent aan de Kazernestraat dateert uit circa 1960 en heeft een
tentdak en een bakstenen voet.

Pernis
(gemeente Rotterdam)
Dijkdorp, hoogstwaarschijnlijk genoemd naar Jacobus van Pernesse, aan wie in 1249
het gebruik van een haven werd toegestaan. In de 15de eeuw vormde zich bebouwing
aan de Pastoriedijk, die samen met de Ring een cirkelvormig gebied omsluit. In 1929
werd aan de westkant de 1ste Petroleumhaven gegraven voor de olieraffinaderij van
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Shell (1936). Na de annexatie van Pernis door Rotterdam in 1934 volgde de aanleg
van de 2de Petroleumhaven (1938). Sinds de aanleg van de Eemhaven (1946) aan
de oostzijde is Pernis geheel door havens ingesloten. Binnen de cirkelvormige kern
is in 1958 een nieuwbouwwijk verwezenlijkt. Na het dempen van de vissershaven
(Nieuwedijk) in 1959 is meer westelijk de Madroelhaven gegraven (1960).
De Herv. kerk (bij Ring 1) is een kruiskerk voorzien van een toren met
hoeklisenen, boogfries en tentdak. De toren stamt uit de tweede helft van de 15de
eeuw en bevat een door Pieter Ostens gegoten klok (1672). De huidige kerk met
expressionistische details dateert uit 1925. De pastorie (Ring 21) is een
middenganghuis uit 1882 in neorenaissance-vormen.
Overige kerken. De (Geref.) Eben Haëzerkerk (Pastoriedijk 340) is een met
geveltoren uitgevoerde neoclassicistische zaalkerk uit 1862 (verbouwd 1888 en
1911). Gebouwd in traditionalistische vormen is de Geref. Vrijgem. kerk (Nieuwendijk
6; 1955, A. Verschoor en T. Bier).
Het voorm. raadhuis (Pastoriedijk 55) werd in 1899 gebouwd als een tweelaags
neorenaissance-pand.
Boerderijen. De boerderij Van Geslacht op Geslacht (Ring 16-28) bestaat uit een
langgerekte schuur met dwarsdeel (1787) met 17de-eeuws woongedeelte en een
daartegen aangebouwd hoger begin-19de-eeuws woongedeelte. Uit 1792 stamt de
fraaie langhuisboerderij Ring 210, die midden 19de eeuw van een blokbepleistering
is voorzien. Woonhuizen. Het woonhuis Pastoriedijk 2 met gezwenkte afluiving
werd rond 1850 gebouwd en uit 1874 dateert het huis Burg. Van Esstraat 51 met
geschulpte windveer. De in 1884
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Pernis, Wachtpost rivierpolitie

voor A. van Luyk gebouwde kuiperij met eenlaags woning Pastoriedijk 399-401 is
in 1994 als oudheidskamer ingericht. Een dakerker in chaletstijl heeft het rond 1895
opgetrokken woonhuis Pastoriedijk 114. De rond 1905 gebouwde
neorenaissance-winkel Pastoriedijk 316 bezit een afgeknotte puntgevel en een
winkelpui met jugendstildetails. De winkel wordt geflankeerd door de bijbehorende
dwarse eenlaags woonhuizen Pastoriedijk 314 en 318.
Het voorm. hotel (Pastoriedijk 309) is een zakelijk-expressionistisch pand uit circa
1930.
De wachtpost van de rivierpolitie (Pernissehoofd 15) is een rond 1935 opgetrokken
vijflaagse toren met uitzichtplateau.

Piershil
(gemeente Korendijk)

Piershil, Woonhuis Kade 2

Voorstraatdorp, ontstaan na de herdijking (1524) van de in 1246 gestichte en in
1421 verzwolgen Polder Oud-Piershil. Met de bedijking van de Polder Nieuw-Piershil
(1582) kwam dit gebied aan de rest van de Hoekse Waard vast te liggen. De
bebouwing beperkte zich tot de dijk, de dam (Kade) en de Voorstraat, waar de kerk
terzijde van kwam te liggen. In 1739 woedde er een dorpsbrand. Na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp aan de noordoostzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Voorstraat 24) is een zaalkerk met een deels ingebouwde toren
van twee geledingen met overhoekse steunberen en een naaldspits. De in 1964
gerestaureerde toren met rondboognissen bij de bovenste geleding stamt vermoedelijk
uit de 15de eeuw en bevat klokken van Cornelis Ouderogge (1642) en Johannes
Specht (1753). In 1970-'71 is de bijbehorende kerk, die dateert van na 1524, geheel
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herbouwd. Een in 1642 toegevoegde haakse noordvleugel is toen vervangen door
een consistoriekamer in 18de-eeuwse vormen. Tot de inventaris behoren een
preekstoel met doophek uit 1643, een herenbank uit dezelfde tijd, een herenbank in
Lodewijk XIV-vormen (1745) en vijf rouwborden (1755-'94).
Het voorm. raadhuis (Voorstraat 14-16) dateert uit het begin van de 19de eeuw
en bestaat uit een diep pand met puntgevel, een aangebouwde houten schuur en een
ernaastgelegen kleinere woning met puntgevel.
Woonhuizen. Het forse diepe huis Kade 2 heeft een tuitgevel met toppilaster,
bloklijst, sierankers en is in rode baksteen gedateerd ‘1664’. De zijkamer is
19de-eeuws en de pui is van de restauratie rond 1970. Uit de 19de eeuw dateren het
met puntgevel uitgevoerde diepe huis Voorstraat 18 (circa 1830), het herenhuis
Voorstraat 29 (1856) en het kleine pand Voorstraat 5 (1861) met ingezwenkte
lijstgevel.
Boerderijen. De boerderij Kreekkant 5 heeft een woongedeelte met jaartalankers
uit 1596 - bij een restauratie foutief hersteld tot ‘1526’ - en een mogelijk in de kern
18de-eeuwse dwarsdeelschuur. De boerderij Voorstraat 20-20a heeft een
woongedeelte met ingezwenkte lijstgevel uit 1864 en een zijlangsdeel met schuin
geplaatste deeldeur uit 1910.
De windmolen ‘Simonia’ (Molendijk 39) is een ronde grondzeiler met een met
dakleer beklede kap, gebouwd in 1845 als korenmolen. De van een voorganger
overgenomen wapensteen dateert uit 1714. Het voorm. gemaal (Sluisjesdijk 1) is
een bescheiden gebouw uit 1917, ontworpen door W.C. en K. de Wit met
expressionistische details.
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Pijnacker
(gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Dorp, ontstaan op een uitloper van een kreekrug. Pijnacker wordt voor het eerst
vermeld in 1257. De eerste bewoning concentreerde zich op de Grafelijke Hof, het
huidige Koningshof - waar later ook de kerk werd gebouwd - en langs de aansluitende
Kerkweg. Aan de noordzijde ontstond in de 19de eeuw bebouwing langs de
Pijnackerse Vaart (Oostlaan). Na de bouw van een station (1908) aan de oostzijde
kwam daar een nieuwe wijk tot ontwikkeling. Een uitbreidingsplan (circa 1925)
vormde de basis voor verdere nieuwbouw. Na de Tweede Wereldoorlog heeft
Pijnacker zich ontwikkeld tot forensendorp en zijn uitbreidingen verwezenlijkt aan
de noordzijde en de zuidzijde (Koningshof en Klapwijk).
De Herv. kerk (Koningshof 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper,
is een driebeukige kruiskerk voorzien van een vrijstaande toren van zes geledingen
met ingesnoerde naaldspits. Ter vervanging van de oude dorpskerk verrees in 1892
de huidige neogotische kerk met gepleisterde vensteromlijstingen, waarbij inwendig
de oude zuilen met koolbladkapitelen en de scheibogen in het schip bewaard bleven
(15de eeuw). De 15de-eeuwse toren stortte in 1940 in en is uiteindelijk rond

Pijnacker, Herv. kerk (1940)

Pijnacker, Herv. kerk

1990 herbouwd. De kerk bevat een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1830). Aan
de kerk grenst de in 1829 aangelegde Alg. begraafplaats ‘Koningshof’. De pastorie
(Koningshof 1; circa 1892) is een villa in chaletstijl. De omgrachte kerkring en
begraafplaats zijn toegankelijk via smeedijzeren toegangshekken (tweede helft 19de
eeuw).
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Oostlaan 36) is een driebeukige basilicale
kruiskerk voorzien van een halfronde apsis met dwerggalerij en een rijzige toren van
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twee geledingen met ingesnoerde spits. Deze neoromaanse kerk kwam in 1891-'92
tot stand naar ontwerp van A.C. Bleijs en verving een schuurkerk uit 1775. Het
interieur van de in 1989-'91 gerestaureerde kerk wordt gedekt door een beschilderde
ziende kap (schip) en kruisribgewelven. De inventaris stamt uit de bouwtijd.
Verbonden met de kerk via de sacristie is de door Bleijs in vergelijkbare vormen
ontworpen pastorie (Oostlaan 38; 1892). Verder zijn er een kosterij (Oostlaan 34;
circa 1910) en een groot Lvormig parochiehuis (Oostlaan 38a; 1931). Vóór de kerk
staat een Christus Koning-beeld (1946; W. Harzing). De R.K. begraafplaats (bij
Meidoornlaan 3), aangelegd in 1826 bij de oude R.K. kerk, ligt recht tegenover de
huidige kerk en bevat onder meer het graf van de bouwpastoor B.A. van 't Rood (†
1901).
Het verenigingsgebouw van de Christelijke Jongens en Meisjes Vereniging
(Kerkweg 24) werd rond 1928 gebouwd in expressionistische vormen.
Raadhuizen. Het gepleisterde tweelaags pand Oostlaan 14 was oorspronkelijk
een rechthuis annex dorpsherberg en werd waarschijnlijk rond 1880 geheel verbouwd
tot café-restaurant. Het huidige raadhuis Raadhuisplein 1-3 is een wit gepleisterd
gebouw in traditionalistische vormen, gebouwd in 1951-'53.
Woonhuizen. Uit 1647 (gevelsteen) dateert het diepe huis Kerkweg 88, waarvan
de topgevel met vlechtingen wordt bekroond door een boognis met toppilaster. De
begane-grondvensters hebben geblokte ontlastingsbogen. Eind 18de eeuw is bij de
R.K. schuurkerk uit 1775 de voorm. pastorie Oostlaan 25 gebouwd. Naast dit
classicistische herenhuis staat nog een gietijzeren toegangshek met kruis en de tekst
‘DEO’. De met ingezwenkte lijstgevels uitgevoerde huizen Oostlaan 22-24 zijn rond
1800 gebouwd. In 1885 verrees het herenhuis Kerkweg 22, met omlijste ingangspartij
en aangrenzend koetshuis. Opgetrokken in kalkzandsteen is het kort na de aanleg
van het station (1908) gebouwde, forse tweelaags herenhuis Stationsstraat 79-81,
met aangebouwd bedrijfsgedeelte. Uit dezelfde tijd dateren ook de chaletstijl-villa
Vlielandseweg 4, de middenganghuizen Westlaan 38 in rijke neorenaissance-stijl en
Kerkweg 36 (1913), en de huizen
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Oostlaan 32-33 (1910) met siermetselwerk en houten geveltopomlijsting. Voorbeelden
van woonhuizen met expressionistische details uit de jaren dertig zijn de
burgemeesterswoning Emmapark 1 (1933) en het huis Kerkweg 58 met aan
weerszijden op de hoek een ronde erker. De woningbouwcomplexen Zuiderstraat
(circa 1918) en Emmastraat (1919-'21) zijn mogelijk tot stand gekomen in opdracht
van de Woningbouwvereniging Pijnacker.
Het station (Stationsplein 1-3), gebouwd in 1908 voor de Z.H.E.S.M., is een wit
gepleisterd gebouw met chaletstijl-elementen, mogelijk ontworpen door J.J.L.
Bourdrez.
Boerderijen. In en rond Pijnacker liggen verschillende van oorsprong 17de-eeuwse
boerderijen. De van de datering ‘1656’ voorziene hallenhuisboerderij Acht is meer
dan duizend (Kerkweg 56) heeft een deels onderkelderd woongedeelte met rieten
wolfdak. Boven de (vergrote) vensters zijn ontlastingsboogjes met siermetselwerk
bewaard gebleven. De krukhuisboerderij Vredebest (Overgauwseweg 50) heeft een
uitgebouwde onderkelderde opkamer. Op het erf staan onder meer een bijzondere
wagenschuur met in riet en hout uitgevoerde topgevels (circa 1875) en een hooiberg
met rietkap en houten roeden (circa 1900). De boerderijnaam staat vermeld op het
gietijzeren toegangshek (circa 1850). De uit 1675 stammende boerderij Kerkweg 72a
is sterk gemoderniseerd. Opvallend bij alle hierboven genoemde boerderijen zijn de
binnen getoogde nissen geplaatste kelderlichten

Pijnacker, Verenigingsgebouw C.J.M.V.

derlichten met luikjes. De uit 1801 (jaartalankers) daterende langhuisboerderij
Nieuwkoopseweg 11 is met riet gedekt en heeft een classicistische ingangsomlijsting
met pilasters. Noordweg 75 is een voorbeeld van een dwarshuisboerderij uit circa
1870.
Delfgauw. Dit gehucht ten westen van Pijnacker kent enkele waardevolle
boerderijen. Uit de 17de eeuw stammen de krukhuisboerderijen Zuideindseweg 27
en Noordeindseweg 42 (1676); de laatste heeft een opkamer met kelder voorzien van
kelderlichten in getoogde nissen. De boerderij Elim (Zuideindseweg 82; circa 1850)
heeft een dwars voorhuis met rechts een apart toegankelijke, grote onderkelderde
opkamer en links een woonhuisgedeelte met neoclassicistische ingangsomlijsting.
Dwars op het stalgedeelte is een tweede stalruimte aangebouwd, waardoor de boerderij
een U-vormig grondplan heeft gekregen. De boerderij Zuideindseweg 80 heeft een
voorhuis uit 1901 met neorenaissance-detaillering.

Poeldijk
(gemeente Westland)
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Dijkdorp in het Westland, ontstaan in de 17de eeuw aan de noordelijke dijk van de
Gantel. Poeldijk groeide uit tot een centrum voor de teelt van tafeldruiven, nadat de
druiventeelt rond 1897 een impuls had gekregen door de introductie van verwarmde
kassen. Na de Tweede Wereldoorlog liep het belang van deze teelt terug. Aan de
noordzijde is het dorp uitgebreid in een door de glastuinbouw gedomineerd gebied.

Poeldijk, R.K. St.-Bartholomeuskerk

De R.K. St.-Bartholomeuskerk (Voorstraat 109) is een forse driebeukige
kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten koor, dakruiter en een toren van vier geledingen
met wimbergen en achtzijdige naaldspits. Deze laat-neogotische kerk - ook wel ‘de
kathedraal van het Westland’ genoemd - verrees in 1924-'26 naar een ontwerp uit
1913 van N. Molenaar en verving een voorganger uit 1849-'50. De kerk is in 1990-'91
gerestaureerd.
Op het in 1826-'44 aangelegde kerkhof staan enkele interessante grafkruisen,
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Poeldijk, Veilinggebouw

waaronder die voor A.J. Krijger. De uit 1932 daterende forse pastorie (Voorstraat
111) is uitgevoerd in zakelijkexpressionistische stijl.
Het voorm. liefdesgesticht (Voorstraat 86-88) is een neoclassicistisch tweelaags
pand, gebouwd in 1874 naar ontwerp van H.J. van den Brink. Behalve zusterhuis
voor de Zusters van Liefde te Oudenbosch was het tot 1957 bewaarschool en lagere
meisjesschool. In 1985 werd het gesticht verbouwd en ingekort en verdween de
oorspronkelijke kleine geveltoren.
Het voorm. R.K. verenigingsgebouw ‘Hotel Saint Vincent’ (Voorstraat 31) dateert
uit circa 1910 heeft jugendstil-details en een tegeltableau in die stijl. De R.K.
St.-Bartholomeusschool (Verburghlaan 24) werd rond 1920 gebouwd als een
U-vormige lagere school met twaalf klassen.
Woonhuizen. Interessante middenganghuizen zijn Voorstraat 41 (1851) en
Voorstraat 15 (1875). In neoclassicistische stijl uitgevoerd is het herenhuis Voorstraat
112b (1872) en neorenaissance-details heeft het huis Wateringseweg 23 (1899). De
villa Torenzicht (Wateringseweg 1; circa 1915) vertoont jugendstil-details en de villa
Vredebestlaan 20 (circa 1930) is zakelijk-expressionistisch van vorm. Het
bankgebouw Voorstraat 96 is een ingetogen wederopbouwpand met classicistische
vormen uit circa 1955.
De druivenkassen bij Vredebestlaan 16 dateren uit circa 1920 en hebben een
geknikte dakvoet (kniekassen). Verder is er een ijzeren watertoren op staanders.
Het voorm. veilinggebouw (Monsterseweg 6) werd in 1929 gebouwd in
zakelijk-expressionistische stijl naar ontwerp van E. Reitsma en bestaat uit een
langgerekte hal met kantoorgedeelte en een terzijde geplaatste zadeldaktoren met
wijzerplaten.
Het standbeeld van pastoor Franciscus Verburgh (Voorstraat ong.), die in 1647
de druiventeelt introduceerde, werd in 1930 opgericht en vervaardigd door A. Falise.

Poortugaal
(gemeente Albrandswaard)
Dijkdorp, ontstaan aan het eind van de 12de eeuw in de Albrandswaard. Buitendijks
lag een kleine haven en binnendijks vormde zich een kleine dorpskern.
Noordelijker, aan het einde van de Kerkstraat, verrees de kerk. Daar in de buurt
lag het 14de-eeuwse kasteel Valckestein van de heren van Putten (gesloopt 1826).
Het tracé van de stoomtram Rotterdam-Oostvoorne (1904-'65; nu Groene Kruisweg)

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

scheidde de kerk van de rest van het dorp. Na de Tweede Wereldoorlog heeft
Poortugaal een relatief bescheiden ontwikkeling doorgemaakt.
De Herv. kerk (Kerkstraat 90) is een driebeukige kruiskerk met recht gesloten
koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. Een 12de-eeuwse
houten kerk ter plaatse werd begin 13de eeuw vervangen door een eenbeukige
bakstenen kerk. Het onderste deel van de toren is vermoedelijk 14de-eeuws. Tegen
het bestaande koor verrees midden 15de eeuw een laatgotisch koor. In de tweede
helft van de 15de eeuw volgde het dwarsschip en werd de toren verhoogd. Deze
kreeg daarbij haakse steunberen en kapellen aan weerszijden. In de toren hangt een
klok uit 1525. Begin 16de eeuw bouwde men een nieuw driebeukig schip, waarvan
de pijlers werden geplaatst aan de buitenzijde van het oude schip, dat daarna werd
afgebroken. De zijbeuken zijn voorzien van haakse tuitgevels met laat-gotische
vensters. Onder leiding van H. van der Kloot Meijburg werd de kerk gerestaureerd
in 1923-'24, de toren volgde in 1953-'55.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. In het zuidtransept bevindt
zich een schildering van het Laatste Oordeel (circa 1500). Tot de inventaris behoren
een koorhek met laat-gotische onderdelen, een laat-maniëristisch tekstbord (gedateerd
1687, maar ouder), diverse grafzerken, alsmede een naar ontwerp van Rutger van
Bol'Es door Gerardus Louwerom uitgevoerde preekstoel in Lodewijk XV-stijl (1774).
Het door W.H. Kam gebouwde orgel (1860) komt uit de Bethlehemkerk te
's-Gravenhage (aangekocht 1977). De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door
J. Por (1924-'25) en T. Berg (1954-'56). Geref. kerken. De kerk van de Geref.
gemeente (Achterweg 9), een zaalkerk met steunberen en dakruiter, dateert uit circa
1935. De Geref. kerk ‘De Haven’ (Emmastraat 9) is een zaalkerk uit dezelfde tijd
met een aanbouw uit circa 1970.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 27) is een in 1911 in neorenaissance-stijl
gebouwd dwars pand met een tot trapgevel opgetrokken middenrisaliet en een
opengewerkte klokkenstoel.
Boerderijen. In opzet 17de-eeuws is de boerderij Kerkstraat 25 met sierankers
in de afgeknotte puntgevel. In 1818 heeft men de linkerzijde uitge-
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bouwd tot krukhuis. De aangebouwde zijlangsdeel dateert uit de tweede helft van de
19de eeuw. De boerderij Dorpsstraat 80 heeft een dwars voorhuis uit 1862 en een
losse schuur met zijlangsdeel uit 1884. De in 1908 gebouwde boerderij Buitenlust
(Achterweg 15) is voorzien van jugendstil-details bij de voorgevel.
Woonhuizen. Rond 1875 gebouwd zijn de gepleisterde eenlaagspanden Kerkstraat
3-9. Eclectische details hebben de gepleisterde villa's F. van de Poest Clementlaan
12 (circa 1875), 14 en 16 (beide circa 1885) en rationalistische details vertonen het
huis Dorpsstraat 15 (1907) en de burgemeesterswoning F. van de Poest Clementlaan
8 (1911). Van late chaletstijl-details voorzien is het herenhuis Valkenpoort (F. van
de Poest Clementlaan 5; circa 1915).
De herberg ‘Het wapen van Poortugaal en Albrandswaard’ (Dorpsstraat 16) heeft
mogelijk een 18de-eeuwse oorsprong, maar dateert in zijn huidige vorm uit circa
1850.
De kooimast bij Welhoeksedijk 2 is een stalen vakwerkmast uit circa 1920,
gebruikt als elektriciteits-verdeelpaal annex lantaarnpaal.
Het Deltaziekenhuis (Albrandswaardsedijk 74), gelegen ten zuiden van Poortugaal,
werd in 1908 door de gemeente Rotterdam gesticht als ‘Krankzinnigengesticht
Maasoord’ naar plannen van G.J. de Jongh. Van de oorspronkelijk symmetrische
opzet met veertien paviljoens, zijn alleen de paviljoens ‘Dorpsblik’ en ‘De Keet’
bewaard gebleven. Van het hoofdgebouw resteert sinds

Poortugaal, Deltaziekenhuis, feestzaal

circa 1990 een bewust vormgegeven ruïne. Daarachter ligt de uit circa 1930 daterende
houten feestzaal. Bij de ingang staat de directeurswoning (Albrandswaardsedijk 70)
uit circa 1910, die net als de gelijktijdig voor hoger personeel gebouwde
dienstwoningen Albrandswaardsedijk 88-106 is uitgevoerd met rationalistische
details. Voor het lager personeel staan aan de Dr. Willem Vosstraat dubbele woningen
uit circa 1910 en 1925.

Puttershoek
(gemeente Binnenmaas)
Dorp ontstaan in 1439 als Pietershoek aan de monding van de tot afwatering van de
Binnenbedijkte Maas dienende Boezemvliet. De bebouwing concentreerde zich bij
de sluis in de Boezemvaart en bij de vissershaven, evenals langs de vaart
(Schouteneinde) en de dijk (Weverseinde). Vanaf 1650 werden in Puttershoek
regionaal bekende paardenmarkten gehouden. De in 1912 aan de westzijde gevestigde
suikerfabriek had te lijden van bombardementen in 1940 en 1945. Na de
Watersnoodramp van 1953 heeft men de sluis gedicht (1964) en zijn vanwege
dijkverhoging veel dijkwoningen afgebroken (1964-'66). Aan de zuidkant is in 1963
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een winkelcentrum ingericht en later zijn zuidelijk daarvan uitbreidingswijken
verwezenlijkt.
De Herv. kerk (Kerkplein 1) is een zaalkerk voorzien van een toren van drie
geledingen met lantaarn en ingesnoerde naaldspits. Van de 15de-eeuwse kerk
(mogelijk 1442) resteert het onderste deel van de toren met overhoekse steunberen.
De zaalkerk kwam in 1839 tot stand. Na een torenbrand in 1889 volgden herbouw
en bepleistering, en plaatste men de houten torenlantaarn met spits. Tot de
kerkinventaris behoren een preekstoel (1672), twee herenbanken (1756), een bank
met lezenaar in Lodewijk XV-stijl (1773) en een door C.G.F. Witte gebouwd orgel
(1858, gerestaureerd 1989).
De toegang tot het kerkterrein wordt gevormd door een hek uit 1835. Op het
kerkhof bevindt zich de grafkelder van Catharina Maria Ram, vrouwe van Puttershoek
(† 1834), en ambachtsheer H. Onderwater († 1837). Verder is er een grafzerk met
boom voor dijkgraaf M. van Driel († 1886).
De Geref. kerk (Oranjelaan 1), een moderne zaalkerk met vrijstaande slanke toren,
verrees in 1961 naar ontwerp van A. van der Broek.
Het voorm. raadhuis (Arent van Lierstraat 3) is een tegen de dijk gelegen
neoclassicistisch pand met souterrain en bel-etage, afgesloten door een fronton met
empire-lofwerk. Het in 1835 naar plannen van G.N. Itz tot stand gekomen gebouw
bood oorspronkelijk aan de achterzijde tevens plaats aan een schoolgedeelte met
onderwijzerswoning.
Woonhuizen. Het nabij de sluis gelegen diepe huis Het Spingende Peert (Arent
van Lierstraat 2) werd rond 1648 gebouwd met een trapgevel voorzien van geblokte
ontlastingsbogen, sierankers en een gevelsteen met voorstelling van een paard. Rond
1670 opgetrokken is Westhavenzijde 5, een diep huis met tuitgevel, geblokte
ontlastingsbogen, sierankers en een 19de-eeuwse ingangsomlijsting. Dit pand was
vroeger in gebruik als ambachtshuis. Een 17de-eeuwse kern hebben ook de met
tuitgevels uitgevoerde huizen Westhavenzijde 6 en 7. Uit circa 1850 dateert het huis
Oosthavenzijde 1 met ingezwenkte lijstgevel. Dit pand heeft tevens als café en
veerhuis gediend. Het dwarse huis Schouteneinde 67 werd rond 1880 als
burgemeesterswoning gebouwd en was van 1940 tot 1984 als raadhuis in gebruik.
De houten woonhuizen Osloplein 2-8 en 1-7 (1945-'46) zijn door Noorwegen
geschonken.
Boerderijen. Aan de zuidzijde van de dijk staan enkele grote boerderijen
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Puttershoek, Raadhuis

met zijlangsdeelschuren, zoals Arent van Lierstraat 11, met breed woonhuis, en Arent
van Lierstraat 18. Beide hebben een 18de-eeuwse kern. Jongere voorbeelden zijn
Arent van Lierstraat 26 (circa 1800) en Arent van Lierstraat 14 (1864). Elders staan
de hoeve Bouwlust (Groeneweg 18), met dwars geplaatst woonhuis uit 1828, en de
aan de weg gelegen boerderij Schouteneinde 64 met een woongedeelte uit 1844 en
een schuur uit 1884. Windmolen ‘De Lelie’ (Molendijk 2) is een ronde grondzeiler
met een met houten delen gedekte kap, gebouwd in 1836 als korenmolen en
gerestaureerd in 1986.
Het voorm. gemaal ‘'t Hooft van Benthuizen’ (Molendijk 1) werd in 1870

Puttershoek, Gemaal 't Hooft van Benthuizen

Puttershoek, Woonhuis-café Oosthavenzijde 1

in eclectische vormen gebouwd. Het middengedeelte met werkplaats wordt
geflankeerd door lagere bouwdelen voor twee afzonderlijke stoomgemalen. Het ene
gemaal bediende de Polder Nieuw-Bonaventura, het andere de Boezemvliet. In 1891
heeft men de installaties vernieuwd en in 1933 werd het gemaal geëlektrificeerd,
waarbij ook de schoorstenen verdwenen.
Het trafohuisje (bij Schouteneinde 1) is een rond 1910 opgetrokken gepleisterd
gebouwtje met pilasters en in de daklijst een fronton-vormige knik, alsmede het
opschrift ‘G.E.B.D.’.
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De coöperatieve beetwortelsuikerfabriek (Weverseinde 343) werd in 1912-'13
gebouwd. Het met expressionistische details uitgevoerde oudste gedeelte werd
ontworpen door H. Paul en J.C.J. Asselberg, de eerste directeur. Door uitbreidingen
na 1945 groeide het complex uit tot een van de grootste suikerfabrieken van
Nederland.
Het veerhuisje (Oosthavenzijde ong.) is een eenvoudig wachthuisje, gebouwd
rond 1930 ten behoeve van het veer op Zwijndrecht.
De grenspaal op de Maasdamsedijk geeft de grens aan tussen de voormalige
ambachtsheerlijkheden Maasdam en Puttershoek. Deze paal uit 1818 verving een
voorganger uit 1717.

Reeuwijk-Brug
(gemeente Reeuwijk)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen als secundaire
veenontginning vanuit Oud-Bodegraven en verder ontwikkeld vanuit Oud-Reeuwijk.
De ontginningsas wordt gevormd door de 's-Gravenbroekseweg met een kerk te
Sluipwijk en een tweede bebouwingskern bij de brug over de Breevaart. Het gebied
ten oosten van de Breevaart werd in de 17de eeuw uitgeveend, waarna de Reeuwijkse
plassen ontstonden. Na de aanleg van de straatweg Gouda-Bodegraven (1831)
concentreerde de bebouwing zich verder bij de brug. Deze dorpskern is na de Tweede
Wereldoorlog aan de noordzijde aanzienlijk uitgebreid. Tegenwoordig vormen de
Reeuwijkse plassen een belangrijk recreatie- en watersportgebied.
De Herv. kerk ('s-Gravenbroekseweg 85, Sluipwijk) is een sobere
neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1863 naar ontwerp van A. Koorevaar ter
vervanging
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Reeuwijk-Brug, Boerderij Bouwlust

van een 16de-eeuwse kruiskerk. De geveltoren werd in 1887 toegevoegd. Het kerkhof
wordt omringd door een muur uit 1829 in gele baksteen. De voorm. pastorie ('s
Gravenbroekseweg 85a) dateert uit 1884.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisweg 5-9), een blokvormig gebouw met
klokkentorentje, risalieten en uitgebouwd portaal, kwam in 1918 tot stand naar een
ontwerp met rationalistische elementen van J. Heemskerk. De aangebouwde
ambtswoning heeft men in 1959 bij het raadhuis getrokken. Na 1985 is het raadhuis
verbouwd tot appartementen.
Woonhuizen. Uit 1735 dateert het wit gepleisterde eenlaags herenhuis 's
Gravenhoek ('s-Gravenbroekseweg 1) met omlijste ingang en ionische pilasters. Het
was eigendom van de familie Brack, die tot 1918 een gedeelte verhuurde als raadzaal
en gemeentesecretarie. De eenvoudige, vroeg-19de-eeuwse diepe huizen 's
Gravenbroekseweg 7 en 9 zijn gebouwd door metselaar B. van der Lecq. Het met
gepleisterde verdieping ontworpen huis 's Gravenbroekseweg 2 (circa 1910) was
voorheen de Geref. pastorie. In traditionalistische vormen gebouwd is het huis
Zoutmansweg 8 (1924) met markant hoektorentje. Vergelijkbaar hiermee is 's
Gravenbroekseweg 83 te Sluipwijk (circa 1920).
Boerderijen. In de omgeving van het dorp staan diverse waardevolle boerderijen.
De uit 1860 daterende langhuisboerderij Bouwlust (Nieuwdorperweg 11) heeft een
ingezwenkte lijstgevel, evenals het ernaast gelegen zomerhuis. Van hetzelfde type
is de boerderij Op Hoop van Zegen ((Nieuwdorperweg 65) uit 1877. Voorbeelden
van met riet gedekte midden-19de-eeuwse langhuisboerderijen zijn Nieuwdorperweg
35, 's-Gravenbroekseweg 19 en de Johanneshoeve ('s Gravenbroekseweg 21). Iets
jonger zijn Wernanda's hoeve (Nieuwdorperweg 55; circa 1885) en Oukoopsedijk
7, beide met serliana. Voorbeelden van langhuisboerderijen
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Reeuwijk-Dorp, R.K. St. Petrus- en Pauluskerk en pastorie

uit de vroege 20ste eeuw zijn Oudeweg 3 (1907) en Twaalfmorgen 37 (1925, ontwerp
P.D. Stuurman). Bij de boerderij Wiltenburg (Oukoopsedijk 8) staat het toegangshek
van het verdwenen Huis Wiltenburg. De twee bakstenen hekpijlers zijn voorzien van
houten sierbekroningen (met wapen) in Lodewijk XV-stijl (circa 1750).
De poldermolen ‘Oukoopse molen’ (Prinsendijk 4), gelegen ten oosten van de
Reeuwijkse Plassen, bemaalt de polder Oukoop en Negenviertel. Deze waarschijnlijk
tussen 1674 en 1680 gebouwde wipmolen met scheprad heeft een met riet gedekte
ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis. Bij de molen staat een
molenaarswoning.

Reeuwijk-Dorp
(gemeente Reeuwijk)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen als secundaire
veenontginning vanuit Oud-Bodegraven en verder ontwikkeld vanuit Oud-Reeuwijk.
De ontginningsas wordt gevormd door de Dorpsweg-Nieuwdorperweg. De Herv.
kerk (Kerkweg 2) is een neoclassicistische zaalkerk met gevelto-
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ren, gebouwd in 1871 naar ontwerp van A. Koorevaar ter plaatse van een 15de-eeuwse
kruiskerk. In de toren hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok (1595). De
pastorie (Kerkweg 4) in neorenaissance-stijl dateert uit 1895.
De R.K. St.-Petrus en Pauluskerk (Dorpsweg 24) is een kruiskerk met driezijdig
gesloten koor en een toren met achtzijdige klokkenverdieping en spits. Deze
neogotische kerk verrees in 1889-'90 naar ontwerp van E.J. Margry en J.M. Snickers.
Opvallend is het korte schip (drie traveeën). De toren is in 1990 gerestaureerd. Tot
de inventaris behoren een preekstoel (1894) en de onderbouw van het hoofdaltaar
(circa 1890), beide vervaardigd in het atelier Margry en een Ypma-orgel (1913). Bij
de kerk staan een neogotische pastorie (Dorpsweg 22; 1890, E.J. Margry) en een H.
Hartbeeld (1933).
Het voorm. R.K. St.-Jozefklooster (Dorpsweg 26) werd in 1913 samen met de
achtergelegen R.K. St.-Jozefschool (Dorpsstraat 28) gebouwd naar ontwerp van J.
Heemskerk. Boerderijen. Waardevolle langhuisboerderijen zijn de met riet gedekte
boerderij Oud-Reeuwijkseweg 29 (circa 1850) en de met een brede ingezwenkte
lijstgevel uitgevoerde boerderijen Zomerlust (Oud-Reeuwijkseweg 15; circa 1860),
Asturië (Oud-Reeuwijkseweg 17; 1861) Pax Tibi (Middelburgseweg 11; 1872) en
Oud-Reeuwijkseweg 33 (1877). De met riet gedekte boerderij Middelburgseweg 16
(circa 1880) heeft gesneden windveren en een serliana. Op het erf staat een zomerhuis
met afgeknotte klokgevel. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de
langhuisboerderijen Middelburgseweg 9, Kerkweg 13 en Oud-Reeuwijkseweg 25
(1909) met gekleurd siermetselwerk.
Het gebouw van de R.K. Coöperatieve Landbouwvereniging ‘St. Catharina’
(Dorpsweg 7) is een L-vormig pand uit 1915.

Rhoon
(gemeente Albrandswaard)
Dijkdorp, gesticht in 1199 toen Biggo van Duiveland op een zandplaat nabij de
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Rhoon, Kasteel Rhoon, plattegrond

Maas het slot Rhoden stichtte. Bij de St.-Elisabethsvloed van 1421 ging het gebied
ten onder, waarna in 1432 herdijking volgde. Het dorp ontwikkelde zich aan de
Dorpsdijk met in het noorden een kasteel en een kerk en aan de zuidzijde een haven
(gedempt 1969) met een katholieke schuurkerk (na 1684). Het noordelijke deel van
het dorp werd van de rest gescheiden door het tracé van de stoomtram
Rotterdam-Oostvoorne (1904-'65). Hier ligt nu de Groene Kruisweg, waarnaast sinds
1971 het spoor van de Rotterdamse metro loopt. Na de Tweede Wereldoorlog zijn
aan weerszijden van de Dorpsdijk uitbreidingswijken ontstaan.
Kasteel Rhoon (Dorpsdijk 63), gelegen op een omgracht terrein, werd kort na
1432 gebouwd in opdracht van Pieter II van Duiveland, heer van Rhoon. Het verving
een oostelijker gelegen 12de-eeuws slot. Hoekse troepen plunderden het kasteel in
1489. In 1497 werd Rhoon een hoge heerlijkheid, die tot 1682 in bezit bleef van de
familie Duiveland van Rhoon. Na verwoesting door de watergeuzen in 1572 herstelde
en vergrootte
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Rhoon, R.K. St.-Willibrorduskerk

men het kasteel in 1598. De brede noordbeuk met vierkante traptoren bevat mogelijk
nog resten van 15de-eeuws muurwerk, maar stamt overwegend uit 1598. De zogeheten
Catharina Theresiazaal in dit bouwdeel heeft lange tijd als vierschaar dienst gedaan
en wordt gedekt door een laat-16de-eeuwse samengestelde balklaag. Boven deze
zaal bevindt zich de voormalige kapel van de katholiek gebleven familie Van
Duiveland. Ook uit 1598 dateren de middelste beuk - oorspronkelijk met de toegang
- en de zuidbeuk met veelhoekige traptoren. Kort na de aankoop in 1683 door Hans
Willem Bentinck, gunsteling van stadhouder Willem III en na 1689 Earl of Portland,
werd de zuidgevel verlengd en voorzien van een bordestrap en aan de oostzijde een
keuken. W.G. Bentinck liet bij een ingrijpende verbouwing begin 19de eeuw de
ingang verplaatsen naar de zuidgevel, waar een ingangsportaal met gebosseerde
pilasters in empire-vormen ontstond. Verder werd toen het gehele kasteel bepleisterd.
Tegen de oostzijde van de noordbeuk bouwde men in de 19de eeuw de - later
ingrijpend verbouwde - stallen. In 1839 kwam het kasteel aan de Rotterdamse reder
A. van Hoboken. Na aankoop door de stichting het Zuid-Hollands Landschap in
1971, volgde in 1973-'75 de kasteelrestauratie onder leiding van J. Walraad. Het
gebouw is momenteel als restaurant in gebruik.

Rhoon, Huis te Pendrecht

Het park - of de kasteelgaarde - vertoont een schikking van tuinen zonder
onderlinge samenhang. Aan de oostzijde bevindt zich een omgracht voorterrein, aan
de westzijde een moestuin en verder westelijk een parkbos met daarin restanten van
een slingerende waterloop, een vijver en slingerpaden, mogelijk behorend bij een
aanleg in vroege landschapsstijl (begin 19de eeuw).
De Herv. kerk (Dorpsdijk 65), oorspronkelijk gewijd aan St. Willibrordus, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een hellende half-ingebouwde slanke
toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. Het koor
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Rhoon, Boerderij Reestein

werd kort na 1432 gebouwd, maar hiervan resteert weinig na de begin 16de eeuw
uitgevoerde verbouwing toen ook het laat-gotische schip en de toren verrezen. De
toren werd in 1766 verbouwd en de koorvensters heeft men in 1788 dichtgemetseld.
Na een brand in 1905 volgde herstel onder leiding van J. van Gils, waarbij bovenste
torengeleding werd herbouwd. De kerk is in 1939-'40 onder leiding van B. van
Heyningen gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf en bevat een preekstoel en
een herenbank uit de 17de eeuw. De fraaie grafzerk met reliëfportret van Adriana
van Roon († 1527), abdis van Leeuwenhorst, is uitgevoerd in laat-gotische vormen
en met vroege renaissancedetails. Opvallend is de in 1744 vrij naar
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een ontwerp van Daniël Marot door Pieter van der Plas vervaardigde grafmonument
voor de opeenvolgende echtgenotes van ambachtsheer Hans Willem Bentinck: Anna
Villiers († 1688) en Jane Martha Temple († 1721). Twee wit marmeren sfinxen
dragen een rood marmeren kist met daarboven een grafnaald met wapen. Aan
weerszijden hangen rouwborden in Lodewijk XV-vormen voor andere leden van de
familie Bentinck. Op het rond 1875 gestichte kerkhof bevinden zich onder meer de
omhekte graftekens voor N. den Hollander († 1898), D. Ribbius († 1907) en
burgemeester G.E.C. Ribbius († 1915).
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Dorpsdijk 234) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor, opengewerkte houten geveltoren en een rijk uitgevoerd
ingangsportaal. Deze neogotische kerk verrees in 1893-'94 naar ontwerp van A.C.
Bleijs ter vervanging van een kerkgebouw van circa 1810. Een poort uit circa 1930
geeft toegang tot het kerkhof voorzien van een kruisiging met gietijzeren
Christusbeeld.
De (Geref.) Maranathakerk (Kleidijk 2) is een moderne zaalkerk met vrijstaande
opengewerkte klokkentoren, gebouwd in 1960-'61 naar ontwerp van A. Warnaar ter
vervanging van een voorganger uit 1905.
Het voorm. rechthuis (Dorpsdijk 36), ook ‘De oude pastorie’ genoemd, is het
rechterdeel van een laat-18de-eeuws eenlaagspand, en is voorzien van een omlijste
ingangspartij met voordeur in Lodewijk XVI-stijl.
Het Huis te Pendrecht (Dorpsdijk 42) is een fors en breed tweelaags pand met
middenrisaliet, voorzien van een fronton met een door leeuwen gedragen wapen.
Hans Willem Bentinck liet het huis rond 1700 bouwen in strakke classicistische stijl
ter plaatse van een in 1669 door brand verwoeste voorganger. De hal heeft een houten
binnenpui uit de bouwtijd en in de linker voorkamer bevindt zich een gesneden
dubbele deur in Lodewijk XV-stijl. In de 19de eeuw kwam het gebouw onder de
naam ‘'t Wapen van Rhoon’ als herberg in gebruik.
Woonhuizen. Het gepleisterde eenlaagspand Dorpsdijk 248 met de jaartalankers
‘1688’ diende oorspronkelijk als veerhuis. Het gepleisterde diepe huis Dorpsdijk 28
is in 1864 gebouwd. Een neoclassicistische vormgeving hebben het huis Rijsdijk 21
met brede dakerker, Rijsdijk 23 met gepleisterde middenrisaliet (beide circa 1875)
en het herenhuis Dorpsdijk 30 (1879). In neorenaissance-stijl uitgevoerd zijn de
rentenierswoning Dorpsdijk 55 (circa 1895) en de villa Hendrina (Rijsdijk 13; 1901).
Boerderijen. De kapitale hoeve Werkersdijk 25 bestaat uit een woonhuis met de
jaartalankers ‘1799’ en een forse schuur uit 1775. Vergelijkbaar, maar voorzien van
een zijlangsdeel, is de laat-18de-eeuwse boerderij Portland (Veerweg 3). Andere
boerderijen uit circa 1800 zijn Molendijk 7, waar de ingang in de zijgevel zit, achter
de onderkelderde opkamer, en de Hoeve Johanna (Oudeweg 4). Het bijbehorende
gietijzeren hek is draagt het jaartal 1877. Aan de in 1868 gebouwde boerderij Rijsdijk
102-104 met zijlangsdeel werd rond 1910 een wagenschuur met chaletstijlelementen
toegevoegd. Het woonhuis van de boerderij Berkenhof (Dorpsdijk 57) dateert uit
1872. Laat-19de-eeuws zijn de fraai gelegen boerderij De Zegenhoeve (Essendijk 4)
uit 1891 en de langs de dijk gebouwde boerderij Rijsdijk 109, die haar huidige vorm
kreeg bij de herbouw na brand rond 1894. Ten oosten van Rhoon ligt de
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Ridderkerk, (Herv.) Singelkerk

boerderij Reestein (Het Weegje 17), waarvan het laat-16de-eeuwse tweebeukige
woongedeelte is voorzien van schoudergevels met toppilasters. De oostelijke beuk
werd vermoedelijk in 1701 toegevoegd (jaartalankers). De schuur draagt de
jaartalankers ‘1727’. Deze boerderij diende lange tijd tevens als polderhuis van de
polder ‘Het buitenland van Rhoon’. De kruisvensters zijn bij de restauratie in 1963-'64
opnieuw aangebracht.

Ridderkerk
Kerkringdorp met kerkgracht, gesticht kort na de bedijking van de polder
Oud-Reijerwaard (herdijkt in 1424). Haaks op de ringdijk (Molendijk) ontstond een
voorstraat (St.-Jorisstraat) met - niet aan het einde maar ten noorden daarvan - een
kerk met kerkgracht. Ridderkerk had in 1708 en 1731 te lijden van dorpsbranden en
in 1916 van een watersnood. De buitendijks gelegen haven met havenkanaal naar de
Noord werd in 1931 gedempt. De ontwikkeling tot forensengemeente na de Tweede
Wereldoorlog heeft geleid tot een dorpssanering en forse uitbreidingen aan de zuiden de westzijde.
De (Herv.) Singelkerk (Kerksingel
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Ridderkerk, Woonhuizen Kerksingel 12-18

1), oorspronkelijk gewijd aan St. Joris, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. Deze laat-gotische
kerk werd in 1448 gesticht ter plaatse van een voorganger. In 1921 brandde de kerk
volledig uit, waarna herstel plaatsvond onder leiding van W. Fontein. In de opnieuw
opgemetselde bovenste torengeleding hangt een door de gebroeders Van Bergen
gegoten klok (1921). De kerk bevat een door J.L. van den Heuvel gebouwd orgel
(1972). De forse neoclassicistische pastorie (Kerksingel 28) dateert uit circa 1870.
De voorm. synagoge (Benedenrijweg 9) was van 1853 tot 1924 gevestigd in de
voorkamer op de verdieping van een vroeg-19de-eeuws woonhuis. De mannensjoel
was overdekt met een houten koepelgewelf, de Ark stond tussen twee vensters aan
de voorzijde en in een nevenruimte, afgescheiden door een balusterhek met deur,
bevonden zich de vrouwenplaatsen.
Overige kerken. In 1959-'60 is naar ontwerp van F. Swaneveld en S.T. Goslinga
de forse doosvormige R.K. St.-Joriskerk (Hovystraat 64) uitgevoerd, met
glas-in-betonvensters. De rond 1963 opgetrokken (Geref.) Bethelkerk (bij
Begoniastraat 2), een moderne kerk op trapeziumvormige plattegrond met stalen
klokkentoren, is ontworpen door M. Oostlander. De (Herv.) Goede Herderkerk
(Seringenstraat 1) is een moderne zaalkerk met driehoekige daklichten, gebouwd in
1967 naar plannen van T. van Hoogevest.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Kerksingel 26) is een tweeklassige
school uit 1840 met aangebouwde onderwijzerswoning (nr. 27). In 1910 werd een
derde lokaal toegevoegd en in 1920 volgden nog drie lokalen. Uit 1921 dateert de
voorm. Dr. Kuyperschool (Dr. Kuyperstraat 3), een U-vormig opgezette tienklassige
Chr. lagere school met expressionistische ingangspartij.
Woonhuizen. Aan de Kerksingel staat een aantal overwegend diepe huizen met
tuitgevels. Een gevelsteen met metselaarsattributen en het jaartal ‘1676’ heeft het
pand Kerksingel 12, waar de ingang zit in een afluiving. Iets forser is Kerksingel 13
uit 1782 met natuurstenen tuitgeveltop-bekroning. Andere laat-18de-eeuwse diepe
huizen zijn Kerksingel 2, 4, 6 en 15 en Kerksingel 18 (1780). Het rond 1850 gebouwde
diepe huis Kerksingel 21 heeft een ingezwenkte lijstgevel. Voorbeelden van dwarse
middenganghuizen zijn Kerksingel 11 (1868) en Kerksingel 20 (circa 1880). Een
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hoger opgetrokken middenrisaliet hebben het gepleisterde eclectische woonhuis
Westmolendijk 8 (circa 1860) en het huis Kerksingel 9 (circa 1910).
Boerderijen. De krukhuisboerderij Benedenrijweg 13 heeft gezien de sierankers
in de voorgevel een 17de-eeuwse oorsprong; het huidige uiterlijk is 19de-eeuws. De
parallel aan de dijk gebouwde dwarsdeelboerderij Bijdorp (Lagendijk 101-103) stamt
uit 1768. Aan de overzijde van de dijk staan drie boerderijen met middenlangsdeel
uit de eerste helft van de 18de eeuw: Bouwlust (Lagendijk 88; 1741), Lagendijk 60
en Lagendijk 78, waarvan de stal in 1938 is vernieuwd.
De Alg. begraafplaats (bij Lagendijk 54), gesticht in 1829, heeft een rond 1935
gebouwde aula, met een portiek geflankeerd door beelden van een Pelikaan en de
Dood. Interessante graftekens zijn dat met boom en anker voor A. Pot († 1858) en
de zerk voor ds. A.H. de Klerck († 1917).

Rijnsaterwoude
(gemeente Jacobswoude)
Ontginningdorp op de oostoever van het Braassemermeer, ontstaan in de
middeleeuwen en voor het eerst vermeld in 1063. De ontginningsas wordt gevormd
door de Herenweg. Nabij de Kerkweg bevindt zich een kleine dorpskom.
De Herv. kerk (Herenweg 26) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een ingebouwde toren van drie geledingen met achtkante lantaarn. Ter plaatse
van een midden-12de-eeuwse voorganger kwam het huidige koor rond 1500 tot stand
en werden schip en toren
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Rijnsaterwoude, Herv. kerk (1992)

herbouwd na verwoesting door een storm in 1552. In de toren hangt een door
Cyprianus Crans gegoten klok (1750). Het schip kreeg waarschijnlijk midden 18de
eeuw zijn huidige vorm. De in 1956-'58 gerestaureerde kerk wordt inwendig gedekt
door houten tongewelven en bevat enkele grafzerken uit de 16de en 17de eeuw. Tot
de inventaris behoren een preekstoel met doophek en doopbogen (circa 1650) en een
kabinetorgel uit 1778.
De Chr. Geref. kerk (Herenweg 129) is een eenvoudige zaalkerk uit 1951 naar
een traditionalistisch ontwerp van W. Brouwer.
Het voorm. raadhuis (Herenweg 125) is een wit geschilderd dwars eenlaagspand
uit circa 1890 met eclectische elementen en een tot topgevel opgetrokken
middenrisaliet. Het gepleisterde eenlaagspand 't Oude Regthuys (Herenweg 117-119)
heeft eerder als raadhuis gefunctioneerd.
Boerderijen. Voorbeelden van langhuisboerderijen uit circa 1800 zijn Herenweg
8, met jongere stal, en St.-Jan (Herenweg 12a), met op de schoorsteen een
gebeeldhouwd Lam Gods. Naast deze boerderij staat een zomerhuis. De boerderij
Herenweg 2 heeft als woongedeelte een gepleisterd eenlaags herenhuis in eclectische
vormen (circa 1890).
Windmolens. Op het dak van een molenmakerswerkplaats (bij Herenweg 38)
staat de Dekkermolen, een in 1909 door A.J. Dekker vervaardigde kleine wipmolen
met stelling. De molen, gebouwd als zaagmolen, staat sinds 1975 op de huidige
plaats. Ten noordwesten van Rijnsaterwoude bevindt zich de Geestmolen (Heilige
Geestlaan 6) uit circa 1700, een met riet gedekte achtkante grondzeiler op veldmuren.
Deze poldermolen bemaalt de Grote- en Kleine Heilige Geestpolder.

Rijnsburg
Dorp, ontstaan op de noordelijke oeverwal van de Oude Rijn en in 866 voor het eerst
vermeld. Bij de hier in 975 door graaf Dirk II gestichte kapel liet Petronella van
Saksen, weduwe van graaf Floris II, in 1133 een benedictinessenklooster
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Rijnsburg, (Herv.) Laurentius- of Abdijkerk

bouwen: de Abdij Rijnsburg. Even ten noorden van het klooster ontwikkelde de
nederzetting zich verder aan weerszijden van de Nieuwe Vliet, een afgegraven bocht
van de Rijnsburgse Vliet. Nadat de abdij in 1573-'74 grotendeels was verwoest,
volgde de herbouw van de kerk in 1578. Ten behoeve van de bloementeelt werd in
1914 de veilingvereniging Flora opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog zijn huizen
gebouwd op de tuinbouwgronden binnen de bebouwde kom en na 1966 ten zuiden
daarvan.
De (Herv.) Laurentius- of Abdijkerk (Kerkstraat 32) is een driebeukige kruiskerk
met kooromgang en een toren van drie geledingen met achtzijdige lantaarn en
naaldspits. De 12de-eeuwse tufstenen toren is de na de verwoesting van de abdij
(1573) overgebleven zuidelijke toren van het westfront van de abdijkerk. Aan de
noordzijde van de toren zijn romaanse rondbogen zichtbaar, restanten van de
nonnengalerij tussen
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Rijnsburg, (Geref.) Maranathakerk

beide torens. In de toren hangen een door Ricout Butendiic gegoten klok (1444) en
een klok van Cornelis Ammeroy (1603). De lantaarn en naaldspits uit 1830 zijn
herbouwd bij de restauratie in 1964. Het in 1578 herbouwde schip kreeg in 1633 een
noordbeuk en in 1660 een kooromgang. Bij een ingrijpende verbouwing tussen 1903
en 1923, naar plannen van H.J. Jesse en W.I. Fontein, heeft men de huidige zuidbeuk
en transeptarmen toegevoegd. Een nadere restauratie vond plaats in 1980-'81.
Blijkens opgravingen in 1949 was de oude abdijkerk een driebeukige kerk met
klaverbladvormig koor. In dit koor werden de Hollandse graven en hun familieleden
begraven. Op het omliggende terrein is deze plattegrond door middel van

Rijnsburg, Kwekerswoning Oegstgeesterweg 194

Rijnsburg, Spinozahuis

muurtjes zichtbaar gemaakt. In de toren zijn fragmenten van romaanse zuilen van
trachiet opgesteld, vermoedelijk afkomstig uit refter en kapittelzaal van de abdij.
Tegen de koorwanden staan 15de- en 16e-eeuwse grafzerken. Opvallend is verder
de achtkante preekstoel (circa 1660).
Overige kerken. De (Herv.) Bethelkerk (Brouwerstraat 45) is een zaalkerk uit
1928, die rond 1965 is voorzien van een ingangsportaal en een vrijstaande open
klokkentoren. Naoorlogse zaalkerken zijn de (Geref.) Maranathakerk (Burg.
Hermansstraat 40; 1954, A.T. Kraan en P. van Nieuwkoop), uitgevoerd in
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wederopbouwstijl, en de (Geref.) Petrakerk (Voorhouterweg 2a; 1959, D. Verloop
en S. van der Mey) met open geveltoren.
De Chr. lagere Koningin Wilhelminaschool (Kerkstraat 21) is een L-vormig
zesklassig schoolgebouw uit 1922. Woonhuizen. Rond 1660 is het zogeheten
Spinozahuis (Spinozalaan 29) gebouwd, een eenvoudig dwars huis met zadeldak
tussen topgevels, dat tot 1663 werd bewoond door de wijsgeer Baruch Spinoza. Dit
in 1899 voor het publiek opengestelde pand herbergt een verzameling voorwerpen
met betrekking tot Spinoza. Uit de late 17de eeuw dateren de diepe huizen Moleneind
12 (wit gepleisterd) en Oude Vliet 6. De gepleisterde panden Vliet N.Z. 44, 46 en 48
hebben een 19de-eeuws aanzicht, maar zijn mogelijk ouder. De voorm.
‘Luxe-broodbakkerij’ Smidstraat 70 (1914) heeft een winkelpui van geglazuurde
baksteen met jugendstil-detaillering.
Boerderijen. Voorbeelden van oorspronkelijk 17de-eeuwse boerderijen zijn
Moleneind 17 met boven de vensters ontlastingsboogjes in rode baksteen, en de in
1906 gepleisterde boerderij Moleneind 35-37 met uitgebouwde en onderkelderde
opkamer. De boerderij Korte Voorhouterweg 10 (1908) heeft een ingezwenkte gevel
met kroonlijst.
Kwekerijen. Karakteristieke voorbeelden van kwekerswoningen zijn
Oegstgeesterweg 194 (1893), Sandtlaan 17 (1905) met aangebouwde bollenschuur,
Sandtlaan 33 (1910) en Oegstgeesterweg 200 (1915) met twee vrijstaande grote
bollenschuren (één uit 1923). De bollenschuur ‘Ingenieur Zandbergen’,
Oegstgeesterweg 206a, is een groot drielaags bakstenen gebouw uit 1930 (gevelsteen)
met plat dak.
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De Geref. begraafplaats (Sandtlaan 37) werd geschonken door G. van den Eijkel
aan de Geref. kerk te Rijnsburg. De aanleg in 1893 wordt gememoreerd op een
midden op de begraafplaats opgetrokken torenvormig bakstenen monument in
zakelijk-expressionistische stijl met vier zitbankjes en vier bloembakken (circa 1925).

Rijpwetering
(gemeente Alkemade)
Dijkdorp, ontstaan in de middeleeuwen als ontginningsdorp vanuit Leimuiden en
rond 1342 voor het eerst vermeld. De lintbebouwing ontwikkelde zich aan weerszijden
van de Rijt, waarover in 1870 een brug werd aangelegd.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Geboorte (Past. Van de Plaatstraat 15) is een
driebeukige pseudo-basilicale kerk met een driezijdig gesloten koor en een
ingebouwde toren van drie geledingen met spits met frontalen. Deze in 1858-'60 naar
ontwerp van Th. Molkenboer gebouwde neogotische kerk is in 1997-2000
gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt door gestucadoorde houten
kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een door L. Ypma gebouwd orgel (1874)
en een neogotisch hoofdaltaar (1905-'06), vervaardigd door J. Custers en afkomstig
uit de kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum in Bergen op Zoom (overgebracht
2000).
Eveneens ontworpen door Molkenboer is de blokvormige pastorie (Past. Van de
Plaatstraat 17) uit 1860. De nabijgelegen Oude Pastorie (Past. Van de Plaatstraat
26) is een eenlaagspand uit 1846. Boerderijen. Een mogelijk 18de-eeuwse kern
heeft de langhuisboerderij Past. Van de Plaatstraat 79. De kern van de Hertogs
Hoeve (Achterdijk 2) is laat-18de-eeuws; de naastgelegen schuur dateert uit de 19de
eeuw. Een dwars geplaatst woongedeelte heeft de boerderij Past. Van de Plaatstraat
24 uit 1860. Andere voorbeelden van langhuisboerderijen zijn Zuidweg 53 (circa
1890) en de boerderijen Zwanenburg (Zuidweg 20; circa 1890), met decoratieve
baksteenbanden, en Vrede Daal (Past. Van de Plaatstraat 28; circa 1915).
Woonhuizen. Uit circa 1870 dateert het diepe huis Past. Van de Plaatstraat 31
met afgeknotte tuitgevel en gepleisterde elementen. Het met paraboolvormig dak
uitgevoerde huis Oud Adeselaan 2 (circa 1925) vertoont expressionistische invloeden.
De tweelaags villa Kastana (Koppoellaan 4; circa 1930) heeft een
zakelijk-expressionistisch karakter.
De herberg ‘De Vergulden Vos’ (Koppoellaan 22) stamt uit 1618 en heette toen
‘De Rode Vos’. De huidige langgerekte vorm kreeg zij bij een verbouwing in de
eerste helft van de 19de eeuw. Het pand heeft als waag, rechthuis en herberg gediend.
Poldermolens. Ter bemaling van de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder
dienden de Lijkermolen 1 (Poeldijk 8) en de Lijkermolen 2 (Poeldijk 1). Beide zijn
twaalfkante grondzeilers uit 1779-'80 met een bakstenen romp en een met riet gedekte
kap. Voor de bemaling van de polder Waterloos zorgde de Waterloosmolen
(Achterdijk 11). Deze met riet gedekte achtkante grondzeiler werd in 1857 gebouwd
op de bakstenen voet van een afgebrande voorganger uit 1775.
Oud-Ade. Dit dorp ten westen van Rijpwetering ontstond bij een in 1808 gestichte
katholieke kerk. Boerderijen. Karakteristiek zijn de boerderij Zwarteweg 4, met
dwars geplaatst woonhuis en de jaartalankers ‘1821’, en de langhuisboerderij
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Leidseweg 2 (circa 1890). De huidige R.K. St.-Bavokerk (Leidseweg 6) is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ingebouwde toren van twee
geledingen met spits. Deze neogotische kerk met neoromaanse elementen kwam in
1868 tot stand naar ontwerp van H.J. van den Brink en verving een voorganger uit
1846. De inventaris van de in 1988-'90 gerestaureerde kerk dateert uit de bouwtijd,
zoals het door J.A. Oor vervaardigde marmeren hoofdaltaar, de preekstoel, het
Mariaaltaar uit het atelier van Lennaerts & Houtermans en het
Maarschalkerweerdorgel (1869). De naar ontwerp van Th. Molkenboer gebouwde
pastorie (Leidseweg 4) uit 1881 heeft in de voorgevel een tegeltableau met
voorstelling van De Goede Herder (1941). De houten woonhuizen Kolk 14-20 zijn
in 1946-'50 uit Zweedse bouwpakketten gebouwd in het kader van Oostenrijkse
herstelbetalingen.
Ten zuidwesten van Oud-Ade ligt de in de kern 17de-eeuwse Moppenhoeve (Rode
Polder 1), een deels onderkelderde krukhuisboerderij met zomerhuis. In de omgeving
van Oud-Ade staan verder enkele poldermolens. Aan de Zuidzijdervaart ligt de rond
1632 gebouwde Rode Molen (Rode Polder 3), die de Rode Polder bemaalde. Deze
wipmolen heeft een met riet gedekte ondertoren en een houten bovenhuis met rieten
kap. Voor de bemaling van de Vrouwe-Vennepolder diende de Vrouw Vennemolen
(Leidseweg ong.), een wipmolen uit 1632 die bij een ingrijpende restauratie in 1835
grotendeels is vernieuwd. Op een met riet gedekte ondertoren staat het met hout
bekleed bovenhuis. De Akkerslootmolen (bij Akkerslootpolder 7) is een met riet
gedekte achtkante grondzeiler uit 1793 die de Akkersloot-, Hertogs- en Blijverspolder
bemaalde. De Blauwe Molen (Achterdijk ong.), een met riet gedekte achtkante
grondzeiler, is uit Rotterdam afkomstig en staat sinds 1904 op de huidige plaats.
Deze molen bemaalde de Blauwe Polder.
Zevenhuizen. Dijkgehucht ten westen van Rijpwetering. Het voorm. rechthuis
van de ‘Vrije en Lage Boeckhorst’ (Boekhorsterweg 11) is een deels onderkelderd
pand uit circa 1750, voorzien van een trapgevel met spitsboogvormige nissen.
Interessante boerderijen zijn de in de kern 17de-eeuwse hallenhuisboerderij
Boekhorsterweg 1, met aan de lange zijde een tot topgevel opgetrokken gedeelte en
aangebouwd zomerhuis, en de boerderij Boekhorsterweg 21 (circa 1870) met
zomerhuis (1868).

Rijsoord
(gemeente Ridderkerk)
Dijkdorp, ontstaan in de 15de eeuw bij een brug over de afgedamde Waal. Aan
weerszijden van de brug vormde zich een langgerekte bebouwing. In de omgeving
was veel vlasnijverheid.
De Herv. kerk (Rijksstraatweg 43) is een dwars geplaatste zaalkerk met voorbouw
en opengewerkte dakruiter. Deze kerk, uitgevoerd met neoclassicistische
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elementen en wenkbrauwen boven de vensters, verrees in 1832 ter plaatse van een
voorganger. In 1852 werd de voorbouw toegevoegd. De westgevel heeft een
natuurstenen portaal met opzetstuk in Lodewijk XV-stijl (1764). De gevelsteen met
wapen (1661) in de zuidmuur is afkomstig van de gesloopte pastorie. Tot de inventaris
behoren een laat-17de-eeuwse preekstoel en een door C.G.F. Witte vervaardigd orgel
(1864; restauratie J.L. van den Heuvel 1973).
De (Geref.) Opstandingskerk (Rijksstraatweg 95) is een zaalkerk met kleine
geveltoren uit circa 1890.
De voorm. marechausseekazerne (Rijksstraatweg 52) is een uit drie woningen
bestaand eenlaagspand met garage uit circa 1925.
Woonhuizen. Het diepe huis Rijksstraatweg 65 heeft een gepleisterde puntgevel
en een omlijste ingangspartij. Het bekronende segmentboogvormige fronton is
gedateerd ‘1765’.
Aardige middenganghuizen uit circa 1895 zijn Rijksstraatweg 50 en 62, uitgevoerd
met neorenaissance-details, en uit 1903 het huis Sweet Home (Rijksstraatweg 137)
met chaletstijldetails. Een bekroning met jugendstildetails heeft villa Henny
(Rijksstraatweg 76).
Boerderijen. De achterste helft van het deels onderkelderde dwarse woongedeelte
van de boerderij Waalweg 39 dateert uit de 17de eeuw. De voorzijde heeft men rond
1840 vernieuwd. De boerderij Noldijk 41 werd gebouwd in de eerste helft van de
18de eeuw. De omlijste ingangsdeur dateert van circa 1800, evenals de schouwen
en bedsteden. De forse langhuisboerderij Pruimendijk 1 met omlijste ingangspartij
in de voorgevel draagt de jaartalankers ‘1776’. Ook de boerderij Bouwlust (Voorweg
2) stamt in opzet uit de 18de eeuw. De schuur met middenlangsdeel is 19de-eeuws.
De herberg ‘Het Wapen van Rijsoord’ (Rijksstraatweg 67) werd rond 1800
gebouwd als een langwerpig eenlaagspand en eind 19de eeuw verhoogd met een
mezzanino-verdieping.
Windmolen ‘De Kersenboom’ (Waalweg 11) is een grondzeiler met een ronde
romp en een gepotdekselde houten kap. Deze korenmolen uit 1822 heeft men in 1991
naar de huidige plaats overgebracht.
De vlasroterij (Pruimendijk 146) dateert uit 1914 en bestaat uit enkele rootkamers
voor het warmwaterroten van vlas. Het bijbehorende stookhuis is verdwenen. Op de
bijbehorende bakstenen loods staat ‘De Noord 1935’
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Rijswijk
Dorp met een stedelijk karakter, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een
strandwal. Vanaf de 13de eeuw verrezen hierop vier middeleeuwse kastelen: Te
Blotinghe of Hodenpijl (gesloopt 1780), Den Burch, Te Werve en Steenvoorde
(gesloopt 1887). Aansluitend op de Romeinse ‘Fossa Corbulonis’, die langs de
zuidrand van de strandwal liep, groef men midden 12de eeuw de Delf naar Delft.
Deze Delftse Vliet werd in 1891-'94 verbreed (nu onderdeel Rijn-Schiekanaal). De
in 1344-'45 door de strandwal gegraven Haagse Trekvliet vormt de grens met
Voorburg. Vanaf de 16de eeuw ontwikkelde Rijswijk zich tot een langgerekte
nederzetting met veel buitenplaatsen. In de 17de eeuw waren er ruim veertig. Rond
1610 groef men de Rijswijkse Vaart naar de Delftse Vliet (1954 gedempt, nu deels
Rembrandtkade). Het Julianalaantje is ontstaan als kerkpad tussen de buitenplaatsen.
Door de groei van Den Haag verloor Rijswijk in 1844 en in 1901 aan de noordzijde
grondgebied. Ten behoeve van gegoede Haagse burgers ontwikkelden particulieren
bouwplannen op voormalige buitenplaatsen: Leeuwendaal (1902), Nieuw Rijswijk
(1902) en Mon Plaisir (1904). Een door J. Mutters ontworpen uitbreidingsplan werd
in 1906 vastgesteld. Slechts het noordelijke deel hiervan (Cromvliet, 1926-'28) werd
uitgevoerd. In 1935 werd het ‘Randplan’ van H. van der Kloot Meijburg vastgesteld,
waarvan het Kleiwegkwartier in 1936 gereed kwam. Aansluitend werd als
werkgelegenheidsproject in 1935-'40 de Rijswijkse haven aangelegd. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft men op basis van het ‘Structuurplan Groot 's-Gravenhage’ (1949)
van W.M. Dudok gebouwd in de Plaspoelpolder. De resterende buitenplaatsenzone
heeft men vrijgehouden. Aan de zuidoostzijde is in 1952-'57 de wijk Te Werve
gebouwd en aan die zijde heeft Rijswijk in 1965 een station op de lijn Den Haag-Delft
gekregen (sinds 1996 met spoortunnel). Hier is een tweede kern met winkelcentrum
en forse uitbreidingswijken verwezenlijkt.
De Herv. kerk (Herenstraat 62b), oorspronkelijk gewijd aan St. Bonifatius,
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is een forse driebeukige pseudo-basilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor en een
ingebouwde toren van vier geledingen met naaldspits. De zijmuren van het schip
bevatten tufstenen restanten van een laat-12de-eeuwse romaanse kerk, waarvan
inwendig ook rondboognissen zichtbaar zijn. De toren verrees rond 1300. Eind 15de
eeuw kwam het huidige gotische koor tot stand. Rond 1470 werd een grote kapel
(Te Werve-kapel) aan de noordzijde toegevoegd. Bij de bouw van het gotische schip
tussen circa 1470 en 1525 raakte de toren ingebouwd en heeft men deze verhoogd.
De zuilen van het schip werden nieuw opgetrokken met tufsteen van de afgebroken
romaanse kerk. De nieuwe westgevel kreeg drie tuitgevels met hoog opgaande
spitsboogvensters (hallentype). Aan de noordzijde van het koor voegde men nog een
sacramentshuis toe (circa 1514) en aan de zuidzijde een sacristie (circa 1524). De
twee door Mammes en Claude Fremy gegoten klokken in de toren dateren evenals
de huidige torenspits uit 1681. De classicistische zuidingang met fronton en ionische
pilasters dateert uit 1700. De kerk is in 1920-'27 gerestaureerd onder leiding van H.
van der Kloot Meijburg en J.C. Speelman (zuilen ontpleisterd).
Bij de inwendige restauratie van 1982-'83 zijn de zuilen opnieuw gepleisterd. De
kerk bevat een door Seger Hermansz Kistemaecker gemaakte preekstoel (1620), een
koorhek van Wijnant Heemskerck (1668) en een door Pieter Pietersz van der Steen
met rijk snijwerk van Steven de Swart vervaardigde herenbank (1692). Tot de
inventaris behoren ook tochtportalen (1699-1700), een door Joachim Reichner
gebouwd orgel (1784-'86) en verder enkele tekstborden (1597, 1614, 1631),
gedenkborden (1619, 1628, 1786), een wapenbord (1785) en een doopbekken op
zuil (1792).
Op het kerkhof liggen onder meer een grafzerk voor burgemeester J.H. Caan van
Neck († 1872) en een sokkel (1860) binnen een hek voor de dichter H. Tollens (†
1856); het bijbehorende beeld werd rond 1960 verwijderd. Bij de kerk staat een
hardstenen dorpspomp uit 1831, bekroond door een lantaarn.
De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Van Vredenburchweg 69) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor, dakruiter en een rijzige toren van
vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1896-'97
naar ontwerp van N. Molenaar ter vervanging van een uit 1784 daterende voorganger.
De middenbeuk is voorzien van roosvensters. Het in 1966 wit geschilderde interieur
heeft in het schip kruisribgewelven en daaronder een triforiumzone en scheibogen
die alternerend rusten op zuilen en bundelpijlers. Het echtpaar Von Fisenne-Van der
Kun schonk het neogotisch hoofdaltaar (1897); de bovenbouw is vervaardigd door
W. Mengelberg (1907). Tot de inventaris behoren ook een door G. Vaessen gemaakt
doopvont (1787), een door Kam & Van der Meulen gebouwd orgel (1839), een
Maria-Altaar (1901), een Jozef-altaar (1904) en verder kruiswegstaties van Th.
Molkenboer (1906-'16).
Op het in 1829 gestichte kerkhof bevinden zich onder meer het familiegraf Von
Fisenne-Van der Kun met kapel (1881) en het grafteken met cementrustieken kruis
voor L. van der Klugt († 1887). De neogotische pastorie (Van Vredenburchweg 67)
uit 1896 is ontworpen door Molenaar.
Overige kerken. Nu in gebruik bij de Volle Evangelische Gemeente is de voorm.
Geref. kerk (Laan Hofrust 21), een in 1894 gebouwde en in 1923 verbouwde zaalkerk.
De moderne R.K. St.-Benedictuskerk (Huis Te Landelaan 414), met vierkante
plattegrond en
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vrijstaande klokkentoren, is in 1957-'59 opgetrokken in de stijl van de Bossche
School, naar plannen van J. de Jong en met N. van der Laan als supervisor. De kerk
bevat een betonnen ciboriumaltaar. Uit 1961 dateert de bescheiden (Chr. Geref.)
Moriakerk (Laan Te Blotinghe 2a), ontworpen door P.W.J. Hoeks, en uit 1962 de
met vrijstaande toren uitgevoerde (Herv.) Johanneskerk (Dr. H. Colijnlaan 1) naar
plannen van M.F. Duintjer.
Scholen. De R.K. lagere Mariaschool (Van Vredenburchweg 75) is een rijzige
meisjesschool uit 1915, verbouwd en verhoogd in 1934. De openbare lagere Nicolaas
Beetsschool (Beetslaan 97) kwam rond 1924 gereed in functionalistische vormen en
met gymnastieklokaal. In traditionalistische vormen werd rond 1930 het tweelaags
gebouw van de openbare lagere Koningin Wilhelminaschool (Broekslootkade 95-97)
opgetrokken.
De voorm. sociëteit ‘Amicitia’ (Oranjelaan 39) is een gepleisterd tweelaags pand
in sobere functionalistische vormen uit 1921.
Het raadhuis (Generaal Spoorlaan 2) is een robuust gebouw in wederopbouwstijl,
met verzorgde detaillering en een ranke vrijstaande klokkentoren. Het is gebouwd
in 1967 naar ontwerp van J.C. van Buijtenen.
Te Werve (Van Vredenburchweg 101-105) is een gepleisterd tweelaags L-vormig
buitenhuis. In 1262 wordt een kasteel ter plaatse voor het eerst vermeld. Van de toen
gebouwde donjon resteert vermoedelijk nog enig muurwerk in de
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kelders. Jan Ruychrok liet rond 1488 de donjon door een groter kasteel vervangen.
In de 17de eeuw volgde een verbouwing tot een L-vormig buitenhuis met rijzige
traptoren in de binnenhoek. In 1824 kwam het geheel in bezit van jhr. M.B.H.W.
Gevers van Kethel en Spaland, die het huis ingrijpend liet verbouwen door de lange
vleugel in te korten, een vleugel naast de traptoren te bouwen en de traptoren te
verlagen. In opdracht van A. Labouchère Te Werve werd in 1910 een nieuwe ingang
gebouwd. Het huis is rond 1953 gerestaureerd.
Opvallend in de tuin is de uit 1590 daterende duiventoren, een rijzig gebouwtje
met vier maniëristische in- en uitgezwenkte geveltoppen. De 18de-eeuwse
geometrische parkaanleg werd begin 19de eeuw veranderd in landschappelijke stijl.
Toen zijn ook de grachten gedempt. Na 1892 heeft men het park vergroot en rond
1910 werd aan de zuidzijde de vijver De Put gegraven ten behoeve van zandwinning.
Den Burch (Julialaantje 24-26) is een langgerekt tweelaags buitenhuis met
middenrisaliet. Rond 1300 verrees op deze plek een kasteel in de vorm van een
omgrachte donjon. Later werd een woonvleugel toegevoegd. In de 17de eeuw sloopte
men de donjon en de rest werd in de 18de eeuw verbouwd. Na de aankoop in 1788
door Petrus Mattheus van der Kun kreeg het huis een U-vormige plattegrond en het
park zijn huidige landschappelijk aanleg (circa 1800). Begin 19de eeuw kwam de
buitenplaats in bezit van de familie Von Fisenne. Er volgden verbouwingen in 1824
en in 1874, waarvan de eclectische vensteromlijstingen dateren. In 1894 liet P.M.G.
von Fisenne een zuilengalerij aanbouwen en een nieuw ingangshek plaatsen. In 1951
hebben de paters Salesianen het huis gekocht.
Overvoorde (Van Vredenburchweg 174) is een fors tweelaags buitenhuis met
omlijste ingang. Al in de 14de eeuw wordt een huis ‘Overvoort’ vermeld, maar pas
in 1623 liet Ewout van der Dussen het nog bestaande huis bouwen als kern van een
buitenplaats. In opdracht van zijn kleinzoon Ewout werden veel veranderingen
uitgevoerd, waaronder een nieuw ingangshek in Lodewijk XIV-stijl (1720). Diens
zoon Jacob liet in 1733 een nieuwe voorgevel optrekken. De ingangsomlijsting met
dorische pilasters stamt nog wel uit 1623. Door vererving kwam Overvoorde in 1777
aan Jacob van Vredenburch, die de buitenplaats uitbreidde met de aangrenzende
buitenplaatsen Oudshoorn en Steenvoorde. Ook maakte hij een begin met de
landschappelijke parkaanleg. Zijn zoon Johan gaf het huis in 1833-'34 het huidige
aanzien door toevoeging van de verdieping. In 1931 werd Overvoorde met De Voorde
en Steenvoorde gekocht door de gemeente Den Haag.
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Cromvliet (Beetslaan 251) is een imposant tweelaags buitenhuis met drie korte,
naar achteren uitstekende, vleugels. Een op deze plaats staande boerderij werd kort
na 1623 in opdracht van Pieter van Leyden vervangen door een classicistisch landhuis.
In 1759 kwam het huis in bezit van Hendrik Caen, die het liet verfraaien met onder
meer een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl aan de voorzijde. Verder ontstond er
een landschappelijke parkaanleg met slangenmuur, tuinkoepel en een toegangshek.
Het huis werd in 1924 door de gemeente Den Haag aangekocht, waarna men het
park gebruikte voor woningbouw, op een klein deel rond het huis na.
Ter Nieuwburg (bij Van Vredenburchweg 79). In 1630-'34 liet prins Frederik
Hendrik hier een imposant paleis bouwen, dat in 1697 het decor vormde van de
onderhandelingen en de Vrede van Rijswijk ter beëindiging van de Negenjarige
Oorlog. Het paleis kwam in 1732 door vererving in Pruisische handen en in keerde
1747 terug in het bezit van prins Willem IV. Van het inmiddels vervallen complex
sloopte men in 1785 de vleugels en enkel jaren later het hoofdgebouw. Bij het paleis
lag een imposante formele parkaanleg met aan de noordzijde twee sterrenbossen en
aan de zuidzijde geometrische siertuinen. Dit zuidelijk deel werd in 1876 verkocht
en later verkaveld. Het noordelijke deel heeft men in 1833 landschappelijk omgevormd
en na 1945 opnieuw ingeplant. De centrale as, die oorspronkelijk als zichtas doorliep
tot aan de Nieuwe Kerk in Delft, komt nu uit bij een zandstenen obelisk op hardstenen
postament. Prins Willem V liet deze obelisk in 1792 naar plannen van Philip Willem
Schonck oprichten ter herinnering aan de Vrede van Rijswijk. Daarbij werd gebruik
gemaakt van stenen van het afgebroken paleis. De twee vijvers bij de in 1986
geconsolideerde obelisk zijn restanten van oorspronkelijke visbassins.
Hofrust (Laan Hofrust 2-4) is een wit gepleisterd buitenhuis met diverse
aanbouwen. Gerrit Graswinckel liet in 1656 een hier gelegen boerderij afbreken om
een buitenhuis te bouwen. In 1715 was er sprake van een herenhuis met koetshuis
en een uitgebreide parkaanleg met twee
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visvijvers. Na de aankoop in 1844 liet generaal J.J. baron van Geen een vleugel
aanbouwen en kreeg het huis zijn huidige aanzien. Van 1922 tot 1967 diende het als
gemeentehuis. Het park is een restant van een vroeg-19de-eeuwse landschappelijke
aanleg, waarin nog een laat-18de-eeuwse tuinkoepel staat. De rest van het park heeft
men gebruikt voor woningbouw.
Welgelegen (Julianalaantje 2) is een wit gepleisterd tweelaags buitenhuis met
attiekopbouw bekroond door een kuifstuk. Een in 1711 vermelde boerderij op deze
plaats werd in 1790 in opdracht van Petrus Mattheus van der Kun vervangen door
het huidige landhuis met late Lodewijk XV-details. Tussen 1869 en 1877 was het in
bezit van D. Boer, die er een folly-tuin aanlegde, waarvan enkele grotachtige
elementen bewaard zijn gebleven. Met een houten beklamping tegen een zijgevel en
de achtergevel van het huis werd rusticawerk gesuggereerd. Tot de buitenplaats
behoren een in oorsprong 18de-eeuwse dienstwoning annex wagenschuur en een uit
Engeland afkomstige gietijzeren oranjerie (circa 1860). Rond 1890 is Villa Elise
(Julianalaantje 4a) als tuinmanswoning en gastenverblijf gebouwd.
De Voorde (Van Vredenburchweg 985) is een statig, maar sober, tweelaags
buitenhuis met omlijste ingang. Het werd in 1800 voor de verhuur gebouwd in
opdracht van Jacob van Vredenburch op een deel van het landgoed Overvoorde,
waarvan het in 1889 werd afgescheiden. Het bijbehorende landschappelijke park
heeft slingerpaden en zichtassen. De tuinmanswoning dateert uit 1806.
Overige buitenplaatsen. Van de latere buitenplaats bij het in 1289 voor het eerst
vermelde huis Steenvoorde (Van Vredenburchweg 975) resteren na de afbraak in
1887 alleen de midden-19de-eeuwse, wit gepleisterde tuinmanswoning en een deel
van de landschappelijke parkaanleg. Het wit gepleisterde tweebeukige huis
's-Gravenmade (Delftweg 50) werd gebouwd als boerderij en na 1728 uitgebouwd
tot buitenplaats. Het huidige aanzien is 19de-eeuws. Het huis Haag- en Delftzigt
(Ruysdaelplein 39) ontstond toen schout Hendrik van Ravensteijn kort na 1749 twee
huizen liet samenvoegen. Het bijbehorende terrein raakte in de 19de eeuw bebouwd.
Het tweebeukige huis Hoornwijk (Jan Thijssenweg
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2) is uitgevoerd met mezzanino, attiek en opzetstuk, alsmede een zuilenportiek met
corinthische zuilen en fronton.
Rond 1815 ontstond het huidige aanzien in empire-stijl, in opdracht van J.A.
Pietermaats. Bij een verbouwing in 1888 voor T. van der Klugt werd het van elders
afkomstig opzetstuk in Lodewijk XVI-stijl toegevoegd. Achter het in 1982-'84
gerestaureerde huis ligt nog de vijver van de vroeg-19de-eeuwse landschappelijke
aanleg.
Woonhuizen. Nabij de kerk staan enkele huizen met een 17de-eeuwse kern, zoals
Doelenstraat 15 en Herenstraat 89 (kroonlijst 19de eeuw). Het gepleisterde diepe
huis Van Vredenburchweg 22 stamt ook uit de 17de-eeuw. In de 18de eeuw kreeg
het een dwarse kap en verrees het bijbehorende achterhuis, Van Vredenburchweg
24a, waarvan het zadeldak is verdwenen. Opvallend is het brede tweelaags huis
Treckvliet (Geestbrugkade 18-19) met een classicistische gevel voorzien van fronton,
ionische pilasters en een doorrit. Het werd rond 1645 gebouwd en in 1788 gewijzigd,
toen het twee omlijste ingangen kreeg. Begin 18de eeuw gebouwd zijn de drie,
onderling iets verschillende, halsgevels met bekronend fronton bij Herenstraat 79-85.
Het
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Rijswijk, Tolhuis (1997)

breedste pand (nr. 83-85) kreeg in 1925 een winkelpui. Eveneens 18de-eeuws zijn
de sobere gepleisterde klokgevel van Kerklaan 46 en de twee puntgevels in het
huizenrijtje Schoolstraat 4-10. Ondanks zijn 16de-eeuwse wapensteen is ook het
pand Dit is in Beyeren (Herenstraat 87) in de kern 18de-eeuws. Het brede en deftige
Tollenshuis of ‘Ottoburg’ (Herenstraat 67) werd waarschijnlijk in 1793 gebouwd en
bevat een laat-18de-eeuwse gestucte hal. Het smeedijzeren tuinhek is uitgevoerd in
Lodewijk XVI-stijl. Dit sinds 1957 als museum dienende gebouw is in 1974-'75
gerestaureerd. Sober van vorm is het dubbele eenlaagspand Laan Te Blotinghe 2-4
uit 1790. Het eenlaagspand Kerklaan 48 kreeg rond 1820 een bepleistering en een
neoclassicistische dakkapel met fronton. Het drielaags huis Van Vredenburchweg
12, waarschijnlijk met 17de-eeuwse kern, heeft een gevel uit circa 1840 met
ingangsomlijsting en daarboven een geaccentueerd venster. Het heeft lange tijd als
pakhuis gediend.
Tot stand gekomen bij de eerste uitbreidingen van Rijswijk zijn de eclectische
Villa Arcadia (Laan Hofrust 1; 1894) en de dubbele villa's Wilhelmina Helena (Laan
Hofrust 3-5; 1894, ontwerp H.P. de Swart), en Laan Hofrust 7-9 (1897). Voorbeelden
van woon- en winkelpanden in neorenaissance-stijl zijn

Rijswijk, Gemaal Plaspoelpolder (1980)

Herenstraat 40-42 (circa 1899) en Herenstraat 64-66 (1908). De overgang naar
jugendstil is zichtbaar bij de hoekwoning Koninginnelaan 1 (1903). Op de voorm.
buitenplaats Leeuwendaal verrezen rond 1905 vooral forse herenhuizen in jugendstil,
zoals Geestbrugweg 2-8, 22, 42-44, 64-70 (1904) en 18 (1907), Koninginnelaan 4-10
en Prins Hendriklaan 5-15 (circa 1910). Elders in deze stijl gebouwde voorbeelden
zijn Haagweg 112 (circa 1905), Haagweg 130 (1909), met chaletstijl-sierspant,
Emmalaan 21-25 (circa 1910) en Van Vredenburchweg 70-72 (1910). Een
jugendstil-winkelpui heeft Herenstraat 69 (circa 1910). Herenstraat 24 kreeg in
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1914 een gevel in de neoclassicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl.
Rationalistische details vertonen Oranjelaan 47 (circa 1912) en Oversteen (Delftweg
34; 1919-'20) en traditionalistische vormen hebben de villa's Haagweg 175 (circa
1917; J. Mutters) en Haagweg 177 (circa 1920). In zakelijkexpressionistische stijl
opgetrokken zijn Tulpstraat 98-144 (circa 1925) en Wilhelminalaan 9 (circa 1930;
H. Wouda).
Het volkswoningbouwcomplex (Rembrandtkade e.o.) werd in 1921-'22 gebouwd
in opdracht van woningbouwvereniging ‘Arbeidersbelang '94’ naar plannen van
Z.D.J.W. Gulden en M. Geldmaker. Deze met mansardedaken en expressionistische
details uitgevoerde woningen zijn in 1967 gerenoveerd.
Boerderijen. Een 17de-eeuwse kern heeft de boerderij Endehoekseweg 9 met een
dwars geplaatst tweebeukig woonhuis. Deels onderkelderd is het dwars geplaatste
woongedeelte van de 17de-eeuwse boerderij Duinzicht (Van Vredenburchweg 162).
Van de kort na 1737 gebouwde boerderij Spoorzicht (Van Vredenburchweg 158),
toen ‘De Rijswijkse Hope’ genoemd, resteert het stalgedeelte. Het dwars geplaatste
woongedeelte heeft men na brand in 1870 opnieuw opgetrokken. Ook de boerderij
Breedam (Haantje 11) uit 1863 heeft een dwars geplaatst woonhuis. Vergelijkbaar
met elkaar zijn de met neorenaissance-trapgevel uitgevoerde boerderijen Paulinaburch
(Lange Kleiweg 6-8) uit 1885 en Vlietzicht (Jaagpad 7) uit 1890, de laatste mogelijk
naar ontwerp van J.F. Klinkhamer.
De poldermolen ‘Schaapsweidemolen’ (Molenwetering 2) is een op gemetselde
veldmuren geplaatste, met riet gedekte achtkantige grondzeiler met scheprad. Deze
in 1826 gebouwde molen heeft men in 1988 overgebracht naar de huidige plaats in
de Hoekpolder.
Het voorm. tolhuis (Delftweg 32) is een rijzig neoclassicistisch pand met
mezzanino, gebouwd in 1866 door de gemeente Delft ter vervanging van een
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voorganger. Het heeft tot 1931 als zodanig dienst gedaan.
Het gemaal van de Plaspoelpolder (Jaagpad 6) werd in 1873 gebouwd met
neogotische details. Het middendeel met dienstwoning wordt geflankeerd door lagere
bouwdelen. De schoorsteen verdween in 1924 bij de verbouwing van het
oorspronkelijke stoomschepradgemaal tot een dieselgemaal (Crossley) met
centrifugaalpomp (Jaffa).
Bruggen. De bij de verbreding van de Delftse Vliet in 1891-'94 gebouwde jaagbrug
(bij Jaagpad 6) heeft aan de waterkant een lage gebogen leuning. Vlakbij staat een
(verplaatste) rolpaal. Over de Haagse Trekvliet ligt de Geestbrug (Geestbrugweg
ong.), een basculebrug uit 1932-'33. De Steenplaetsbrug bij de Rijswijkse haven
(Steenplaetsstraat ong.) is een ophaalbrug uit 1936 en de Hoornbrug over de Delftse
Vliet (Haagweg ong.) is een ophaalbrug uit 1944.
De Alg. begraafplaats (Sir Winston Churchilllaan 231-233) werd in 1916 in
gemengde tuinstijl aangelegd naar ontwerp van L.A. Springer. Uitbreidingen volgden
in 1935-'36 en 1949-'50. Het toegangshek en de dienstwoning dateren uit 1922.
De watertoren (Jaagpad 148c), gelegen ten zuiden van Rijswijk bij de Delftse
Vliet, verrees in 1911 naar ontwerp van N. Biezeveld voor de toenmalige gemeente
Hof van Delft. De in opengewerkte betonskeletbouw uitgevoerde toren heeft een
ronde bovenbouw met betonnen vlakbodemreservoir.
Het voorm. vliegveld Ypenburg (bij Ilsy Plantsoen A3), gelegen ten oosten van
Rijswijk, werd in de jaren dertig aangelegd als werkverschaffingsproject. Naar
plannen van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, en met medewerking van M.
Zwanenburg, kwam in 1935-'37 als sluitstuk het luchthavengebouw in
functionalistische stijl tot stand. Oorspronkelijk bestond het uit een verkeerstoren,
een vertrekhal, een restaurant met dakterras en een clubzaal van de Haagse en
Rotterdamse Aero Club. Het gewapend-betonskelet werd uitgevoerd door Wernink's
Betonmaatschappij te Leiden. Ook de hangar en de portierswoning dateren uit
dezelfde tijd. Uitbreiding met een gebouw voor de Nationale Luchtvaartschool volgde
in 1939 naar plannen van H.F. Mertens. Na oorlogsschade werd het vliegveld in 1946
herbouwd en uitgebreid met gebouwen voor de vliegtuigindustrie Avio Diepen (later
Fokker). Van 1939 tot 1992 had vliegveld Ypenburg een militaire bestemming.

Rockanje
(gemeente Westvoorne)
Dijkdorp achter de duinen, ontstaan na de bedijking van de kleine Polder
Oud-Rockanje rond 1200. De bebouwing ontwikkelde zich vooral langs de Dorpsweg.
De stichting van het badhotel Bad Walestein in 1916 luidde de ontwikkeling van
Rockanje tot vakantieoord in. Dit zette zich vooral na de Tweede Wereldoorlog door.
In 1957 is aan de Raadhuislaan een winkelcentrum tot stand gekomen. Sindsdien is
het grootste deel van de Polder Oud-Rockanje volgebouwd.
De Herv. kerk (Dorpsweg 27), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper,
is een eenbeukige kerk met dakruiter en een recht gesloten koorrestant. In de tweede
helft van de 14de eeuw verrees een gotisch koor, waartegen rond
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Rockanje, Recreatiewoning Rondeweiweg 5 (1982)

1456 (d) een wat breder laat-gotisch schip werd gebouwd. Rond 1600 heeft men het
koor afgescheiden, dat in 1842-'43 tot consistorie werd verbouwd. In 1877-'82
verdween de koorsluiting en beklampte men de westgevel. De dakruiter werd in 1937
vernieuwd. De kerk is gerestaureerd in 1985. Het interieur werd in 1782-'83 vernieuwd
naar plannen van Johannes van Westenhout met een preekstoel (1784), gemaakt door
Willem van Heusden, en vier herenbanken. Verder bevat de kerk een door de
gebroeders Van Oeckelen gebouwd orgel (1884).
De voorm. Geref. kerk (Vleerdamsedijk 24) is een eenvoudige kerk uit 1912 met
dakruiter en aangebouwde woning.
Het raadhuis (Raadhuislaan 6-8), een fors tweelaags pand in traditionalistische
vormen, werd in 1938-'39 gebouwd naar ontwerp van P. Verhagen van
architectenbureau Granpré Molière, Verhagen & Kok. Het raadhuis is in 1985-'86
uitgebreid.
Carabas (Duinrand 9). Een in de kern mogelijk 18de-eeuwse boerderij werd in
1927 gekocht door P. Verhagen en ver-
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bouwd tot woonhuis. Parallel aan het huis creëerde hij als zelfstandige eenheid een
boerentuin bestaande uit een zaaituin, zomertuin en wintertuin. De scheiding werd
gevormd door een muur met slechts enkele doorgangen.
Woonhuizen. De voorm. pastorie Dorpsweg 19 (circa 1870) heeft in 1907 een
vakwerktopgevel gekregen. Ook de villa Santa Rosa (Dwarsweg 15; circa 1915)
vertoont vakwerkdetails. Burgemeester F.L.E. Rambonnet liet in 1920 de forse villa
Molendijk 20 bouwen naar een ontwerp met ‘Um 1800’-details.
Zakelijk-expressionistisch van vorm is het huis Golfslag (Duinzoom 28; circa 1935).
De recreatiewoning Rondeweiweg 5 werd in 1929-'30 gebouwd in opdracht van
M.A.G. van der Leeuw op het Stekelhoeksduin. De door J.A. Brinkman en L.C. van
der Vlugt in functionalistische stijl ontworpen woning bestaat uit enkele blokvormige
volumes met platte daken en heeft inwendig een staalskelet.
De windmolen (Molendijk 32), een deels wit gepleisterde ronde grondzeiler met
een met riet gedekte kap, werd in 1718 gebouwd als korenmolen.
Begraafplaatsen. De Alg. begraafplaats (Zeeweg ong.) werd gesticht in 1828 en
vergroot in 1898. Het grafteken met hogel is opgericht voor J. Trouw († 1913). De
Nieuwe Alg. begraafplaats (Ommeloop ong.) is kort vóór 1950 in de duinen aangelegd
naar plannen van P. Verhagen.
Boerderijen. Voorbeelden van bij Rockanje gelegen kleine duinboerderijen met
een dwarsdeelschuur en een iets smaller woongedeelte zijn Noorddijk 16 (circa 1900)
en Schapengorsedijk 3 (1908).
Olaertsduyn (Windgatseweg 2). Deze ten noorden van Rockanje gelegen
buitenplaats werd in 1910 gesticht als jacht- en buitenverblijf door de Rotterdamse
cargadoor en reder W. Smith. De kern wordt gevormd door een fors U-vormig huis
in Nieuw Historiserende stijl naar ontwerp van J.W. Hanrath. In 1947 kwam het huis
in gebruik als Volkshogeschool. Met de restauratie van de door L.A. Springer
ontworpen tuinaanleg in gemengde tuinstijl uit circa 1910 is men in 1995 begonnen.
In de nabijheid staan zes Duitse bunkers (bij Windgatseweg 1b), gebouwd in 1942-'43
als bataljonshoofdkwartier van de Stützpunktgruppe Oostvoorne.
Strypemonde (Windgatseweg 18). Deze buitenplaats ten noorden van Rockanje
werd rond 1920 gesticht door de Rotterdamse cargadoor J. van Hoey Smith. Een
bestaand huis werd in 1937-'38 vervangen door het huidige, langgerekte tweelaags
jacht- en buitenverblijf in traditionalistische vormen naar plannen van J.W. Janzen.
De forse woonkamer bevat een grote uitgebouwde open haard. Tegen het huis staat
een dienstwoning met garage en slachtkamer voor het wild. De landschappelijke
parkaanleg rond de buitenplaats maakt sinds 1984 deel uit van het natuurgebied
Voornes Duin.

Roelofarendsveen
(gemeente Alkemade)
Wegdorp, ontstaan in de late middeleeuwen op de westoever van het Braassemermeer.
Aan weerszijden van Noordeinde en Zuideinde ontwikkelde zich een langgerekt
bebouwingslint. De ontwikkeling tot tuinbouwcentrum werd versterkt na de aanleg
van de spoorlijn Hoofddorp-Leiden (1912; opgeheven 1936). Na de Tweede
Wereldoorlog is Roelofarendsveen aan Oude Wetering vastgegroeid.
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De R.K. kerk O.L. Vrouwe Presentatie (Pastoor Onelplein 3) is een brede
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten apsis en een haaks aangebouwde

Nieuwe Wetering bij Roelofarendsveen, Woonhuis Achterweg 19 met bollenschuur

sacristie. De kerk kwam in 1950-'51 tot stand naar een traditionalistisch ontwerp van
H.P.J. de Vries, die ook de pastorie (Pastoor Onelplein 1) ontwierp.
De R.K. St.-Petrus' Bandenkerk (Noordeinde 187) is een moderne zaalkerk met
vrijstaande klokkentoren, gebouwd in 1969-'70 naar ontwerp van H. Reuser en
verving een voorganger uit 1856. De beelden van St.-Petrus en St.-Paulus bij de
klokkentoren zijn afkomstig van de oude kerk. De kerk bevat een preekstoel uit circa
1700.
De in 1877-'78 gebouwde pastorie (Noordeinde 185-187) is een fors neogotisch
dwars pand naar plannen van Th. Asseler. Van de hoekrisalieten met topgevels is
het rechter risaliet in 1914 toegevoegd en voorzien van een tegeltableau met het
Heilig Hart in een mandorla.
Woonhuizen. Uit de 19de eeuw dateren de schipperswoning Noordkade 1, een
dwars eenlaagspand uit 1874, en het met eclectische details uitgevoerde blokvormige
huis Noordeinde 166 (circa 1890). Rond 1905 gebouwd zijn de eenlaagspanden
Zuideinde 54-58, Zuideinde 66, Noordeinde 173 (1903) en Langeweg 6. Het
gepleisterde huis Narcisstraat 3 werd in 1910 gebouwd als baanvakwachtershuis
aan de spoorlijn Hoofddorp-Leiden (opgeheven 1936). Met rationalistische elementen
ontworpen is het huis Noordeinde 6 (circa 1915). De blokvormige villa's West-
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einde 79 (circa 1925) en de burgemeesterswoning Westeinde 81 (1934) vertonen
zakelijk-expressionistische invloeden. De houten eenlaagspanden Berkenweg e.o.
zijn in 1949 uit Zweedse bouwpakketten gebouwd in het kader van Oostenrijkse
herstelbetalingen.
De schutsluis (bij Noordkade 1) stamt uit 1632, maar kreeg zijn huidige vorm in
1897. De deuren en sluiswanden dateren van de renovatie in 1987. De houten
ophaalbrug is een kopie van de brug uit 1885.
De watertoren (Noordhoek 3), uitgevoerd met afgeschuinde hoeken en een
betonnen vlakbodemreservoir, verrees in 1931 naar ontwerp van C.K. Visser. De
bakstenen bekleding heeft men in 1956 bepleisterd. Bij de verbouw tot woning in
1991 is aan elke zijde een kunststof tulp aangebracht.
De poldermolen ‘Veendermolen’ (Aderweg 2), gelegen ten zuidwesten van
Roelofsarendveen, bemaalde de Veenderpolder. Deze ronde grondzeiler heeft een
achtkante voet en romp en een met koper platen beklede kap. De molen werd in 1934
met van elders afkomstige delen gebouwd door G.J. Verbij, op de voet van een uit
1830 daterende voorganger.
Nieuwe Wetering. Dit wegdorp ten noordwesten van Roelofarendsveen is in de
middeleeuwen ontstaan als ontginningsdorp vanuit Leimuiden en wordt in 1356 voor
het eerst vermeld. De boerderij Voorweg 165 is een langhuisboerderij met een
mogelijk laat-18de-eeuwse kern. Interessante woonhuizen zijn het middengangshuis
Voorweg 2 (circa 1895), met hoger opgetrokken middenrisaliet, en het tweelaags
huis Achterweg 19 (circa 1925) met achterliggende tweelaags bollenschuur. De
houten eenlaagspanden Voorweg 103-117 zijn in 1946-'48 uit Zweedse bouwpakketten
gebouwd in het kader van Oostenrijkse herstelbetalingen.
Ten westen van Nieuwe Wetering staan enkele poldermolens, zoals aan de
Hanepoel de ‘Moppemolen’ (Poeldijk 16-16a). Deze met riet gedekte achtkante
grondzeiler uit 1792 bemaalde de ‘Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking’.
Aan de oostzijde van de Kever bemaalde de 18de-eeuwse ‘Buurtermolen’ de
Buurterpolder. Deze 18de-eeuwse wipmolen heeft een met riet gedekte ondertoren
en een met hout bekleed bovenhuis. Voor de bemaling van de Aderpolder heeft men
in 1941 de ‘Adermolen’ (Huigsloterdijk 3) gebouwd, een kleine ronde grondzeiler
met een bakstenen romp en een met riet gedekte kap.

Rotterdam
Havenstad aan de Maas, ontstaan op de rond 1240 aangelegde zeedijk (huidige
Hoogstraat) waarmee de Rotte ter hoogte van het huidige station Blaak werd
afgedamd. In 1340 verkreeg Rotterdam stadsrechten van graaf Willem IV en mocht
de stad een kanaal van de Schie bij Overschie naar de Maas graven (Rotterdamse
Schie). Binnen het gebied van Schie, Rotte en Maas vormde zich de zogenoemde
‘landstad’, die in de tweede helft van de 14de eeuw werd versterkt met vesten
(Coolsingel). Buitendijks ontstond in 1325 de eerste haven (Oude Haven). In de loop
van de 15de eeuw werden zandplaten in de Maas bedijkt en vormde zich hier de
‘waterstad’. Het aan de noordzijde van de stad gelegen 13de-eeuwse kasteel Weena
werd eind 15de eeuw verwoest.
In de 16de eeuw nam de bloei van Rotterdam toe en werd het van vissers- en
handelsplaats vooral handelsplaats. Rotterdam onderging een stadsbrand (1563) en
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plundering door Spaanse troepen (1572). De vestiging van Antwerpse kooplieden
leidde tot het buitendijks in de Maas aanleggen van enkele havens: Nieuwe Haven
(1577), Boerengat (1592, destijds Buizengat), Blaak (1597; gedempt), Haringvliet
(1598) en - na doortrekking van de Schiedamse Vest - Leuvehaven (1608), Wijnhaven
(1613) en Scheepmakershaven (1613). De Maaskade ten zuiden hiervan kreeg in
1615 een beplanting met bomen (Boompjes). Het ambacht Kralingen met het slot
Honingen (Slotlaan) werd in 1668 door Rotterdam verworven (als gemeente
geannexeerd in 1895). Aan Kralingsezijde heeft men in 1699 het Boerengat oostwaarts
verlengd met het Buizengat. Hierna volgde een periode van mindere bloei. Rotterdam
had te lijden van de openstelling van de Schelde (1795) en het Continentaal Stelsel
(1806-'13). In 1818 stichtte men aan de Boompjes een Rijksentrepot. Gaandeweg
verdrong de Rijnvaart met zijn transitohandel de overzeese vrachthandel en veranderde
Rotterdam van stapelplaats in overslaghaven. In 1842 lanceerde stadsbouwmeester
W.N. Rose zijn ‘Waterproject’, waarin zowel de uitbreiding van de stad als de
waterhuishoudkundige problemen in de randen om de stadskern werden aangepakt.
Toch duurde het tot 1854 voordat er weteringen konden worden gegraven
(Westersingel, Noordsingel, Boezemsingel), waarna de nieuwe riolering (1863-'68)
en waterleiding (1869) volgden. De eerste stadsuitbreiding kwam tot stand op de
opgehoogde gorzen aan de zuidwestzijde van de in 1702 ingedijkte Muizenpolder:
het Eerste (1847) en Tweede Nieuwe Werk (1852). Hier groef men ook de Veerhaven
(1854) voor het veer op Katendrecht en de Westerhaven (gedempt 1902); direct
daarnaast legde men het Park aan. Inmiddels hadden de spoorlijnen uit Amsterdam
(1847) en Utrecht (1855) Rotterdam bereikt.
Van groot belang was het plan van P. Caland (1862) om de duinen bij Hoek van
Holland door te graven (1866-'72). Na aanvankelijke problemen was deze Nieuwe
Waterweg in 1885 geschikt voor stoomschepen met flinke diepgang. Een plan uit
1863 leidde in 1870 tot de annexatie van Feijenoord en daarmee werd de sprong naar
Zuid ingezet. Hierbij behoorde de overbrugging van de Nieuwe Maas voor de
spoorweg Rotterdam-Dordrecht (1870-'76). Omdat men geen beweegbare brug in
de Nieuwe Maas wilde, groef men de Noorderhaven (later Koningshaven) door de
kop van Feijenoord, waardoor het Noordereiland ontstond, met aan de zuidzijde een
draaibrug (later hefbrug) en over de Nieuwe Maas een vaste brug met aansluitend
aan de noordzijde een ‘luchtspoor’ door de stad. In 1872 kreeg L. Pincoffs een
concessie voor het graven van de Binnen- en, de Entrepot- en de Spoorweghaven
(1878-'79). In 1879 nam de gemeente het heft in handen en ging directeur
gemeentewerken G.J. de Jongh de havenaanleg leiden. Zijn eerste algehele
uitbreidingsplan (1883) werd in 1892
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Rotterdam, Binnenstad vanuit het oosten

vastgesteld, waarna rond het gerechtsgebouw het Oude Noorden ontstond en het
Oude Westen volgebouwd raakte tot aan de 's-Gravendijkwal. Het uitbreidingsplan
voorzag in het graven van de Rijnhaven (plan 1880, gereed 1893) en de Eerste- en
de Tweede Katendrechtse haven (1888 en 1896). Het oude dorp Katendrecht verdween
ten behoeve van de speciaal voor de graanoverslag aangelegde Maashaven (1895).
Aan de oostzijde van Feijenoord legde men de Nassau- en Persoonshaven (1900-'01)
aan. Na 1900 ontwikkelde de rechter Maasoever zich tot havengebied voor stukgoed
met de Parkhaven (1890), de St.-Jobshaven (1906) en de Schiehaven (1909). De
overslag van graan en andere massagoederen concentreerde men op de linkeroever
(Zuid) en de oude waterstad werd het centrum voor de binnenvaart, met het Witte
Huis (1898) als eerste teken van city-vorming. Naar aanleiding van een nieuw
uitbreidingsplan van G.J. de Jongh (1903) volgde tevens een reorganisatie van de
binnenstad, waarbij de Goudsesingel en de Coolsingel werden gedempt en nieuwe
singels ontstonden (Heemraadssingel, Boezemsingel). De forse uitbreidingen aan de
Westzijde waren gebaseerd op een uitbreidingsplan uit 1914, waarbij wijken als
Nieuw Mathenesse en Spangen tot stand kwamen. Het daaropvolgende Kanalenplan
(1917) voorzag in de aanleg van de Coolhaven (1923) en de Parksluizen (1929-'33),
de aanleg van een havenspoor ter ontsluiting van de IJsselhaven en de Lekhaven
(1915-'16), en in het graven van de Merwedehaven (1923) als laatste haven op de
rechter Maasoever.
Uitbreidingen op de linker Maasoever waren nog wel mogelijk. De in 1906
begonnen Waalhaven kreeg zijn uiteindelijke omvang in 1933. Aan de zuidzijde
daarvan ontstond in 1921 het Waalhaven-vliegveld (verwoest 1940). Nabij het in
1934 geannexeerde dorp Pernis kwam de eerste Petroleumhaven te liggen. De
stedenbouwkundige ontwikkeling op Zuid - op basis van een uitbreidingsplan van
W.G. Witteveen (1923) - leidde tot woonwijken rond het oude dorp Charlois, Carnisse
en Tarwewijk en de aanleg van een centraal plein (het latere Zuidplein). Mede voor
deze wijken werd een tweede oeververbinding noodzakelijk en begon men in 1937
met de aanleg van de Maastunnel en in 1940 met de daarop aansluitende
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Tunneltraverse ('s-Gravendijkwal). In het centrum werden de buurten langs de
Coolsingel gesaneerd met de bouw van het stadhuis, het postkantoor en de beurs. De
Rotte werd in 1938 gedempt.
Op 14 mei 1940 onderging Rotterdam een zwaar Duits bombardement, waardoor
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Rotterdam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(Herv.) Grote of St.-Laurenskerk (zie p. 427)
Herv. kerk van Charlois (p. 428)
(Herv.) Hoflaankerk van Kralingen (p. 428)
R.K. Sacramentskapel (p. 428)
R.K. St.-Lambertuskerk (p. 428)
R.K. kerk Allerheiligste Verlosser (p. 429)
Remonstrantse kerk (p. 429)
R.K. kerk H.H. Laurentius en Elizabeth (p. 429)
Oud Kath. kerk van H.H. Petrus en Paulus (p. 430)
Noorse kerk (p. 430)
St.-Mary's Church (p. 430)
(Geref.) Bethelkerk (p. 430)
(Geref.) Bergsingelkerk (p. 430)
Waalse kerk (p. 430)
R.K. kerk St. Michaël en St. Clemens (p. 430)
(Herv.) Mathenesserkerk (p. 430)
(Herv.) Prinsekerk (p. 430)
(Geref.) Breekerk (p. 431)
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Doopsgez. vermaning (p. 431)
(Herv.) Pauluskerk (p. 431)
R.K. St.-Dominicuskerk (p. 431)
(Grieks-Orth.) Nicolaaskerk (p. 431)
Deutsche Evangelische Kirche (p. 431)
Synagoge (p. 431)
Mevlana moskee (p. 431)
Schielandhuis (p. 431)
Gerechtsgebouw annex gevangenis (p. 432)
Raadhuis van Charlois (p. 432)
Gemeentearchief (p. 432)
Stadhuis (p. 433)
Hoofdpostkantoor (p. 433)
Gemeentebibliotheek (p. 433)
Kantoor van de rivierpolitie (p. 433)
Hoofdbureau van politie (p. 433)
museum Boijmans Van Beuningen (p. 433)
Koopmansbeurs (p. 433)
Rijksbelastingkantoor (p. 434)
Kosteloze Bewaarschool (p. 434)
Middelbare Meisjes School (M.M.S.) (p. 435)
Tweede Gemeentelijke H.B.S. (p. 435)
Libanon H.B.S. (p. 435)
Tweede Gemeentelijke M.M.S. (p. 435)
R.K.H.B.S. St. Franciscus (p. 435)
Chr. H.B.S. Marnix van St. Aldegonde (p. 435)
Rotterdamsch Lyceum (p. 435)
H.B.S. Bergselaan 135 (p. 435)
scholengemeenschap Van Oldenbarnevelt (p. 436)
Gymnasium Erasmianum (p. 436)
Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen (p. 436)
Nederlandse Handelshogeschool (p. 436)
Zeevaartschool (p. 436)
Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (p. 436)
Machinistenschool (p. 436)
Erasmusuniversiteit (p. 436)
R.K. St.-Anthoniusgesticht (p. 436)
Centraal Gebouw voor de volksgezondheid (p. 436)
Oogziekenhuis (p. 436)
Dijkzigtziekenhuis (p. 436)
Maritiem Museum Prins Hendrik (p. 436)
Nederlands Architectuur Instituut (N.A.I.) (p. 436)
KunstHal (p. 436)
woningcomplex Statenweg 39-45 (Vroessenlaan) (p. 439)
strokenbouw Jaffa (p. 439)
Bergpolderflat (p. 439)
Kuijl's Fundatie (p. 440)
Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht (p. 441)
hofje Uit Liefde en Voorzorg (p. 441)

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Patrimonium's hof (p. 441)
Justus van Effenblok (p. 441)
Kiefhoek (p. 441)
Tuindorp Vreewijk (p. 442)
warenhuis De Bijenkorf (p. 442)
winkelcentrum De Lijnbaan (p. 443)
Hotel Central (p. 443)
Hotel Atlanta (p. 443)
café De Unie (p. 443)
bankgebouw R. Mees & Zn. (p. 443)
bijkantoor bank R. Mees & Zn. (p. 443)
Hollandse Bank Unie (p. 443)
Incassobank Goudsesingel 513 (p. 443)
Nederlandse Handel-Maatschappij (p. 443)
Incassobank Blaak 40 (p. 443)
Twentsche Bank (p. 443)
Rotterdamse Bank (p. 443)
Nationale Levensverzekering-Bank (p. 443)
bijkantoor van de Nederlandse Bank (p. 443)
Verenigde Spaarbank (p. 444)
Witte Huis (p. 444)
hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn (p. 444)
Bouwcentrum (p. 444)
kantoorgebouw firma A.J.M. Goudriaan (p. 444)
kantoorgebouw Van Uden (p. 444)
kantoorgebouw W. van Driel's (p. 444)
Scheepvaarthuis (p. 445)
Westerkadehuis (p. 445)
kantoorgebouw Graan Elevator Maatschappij (p. 445)
Scheepvaartvereniging Zuid (p. 445)
kantoorgebouw firma W.B. Diepeveen (p. 445)
hoofdkantoor van Unilever (p. 445)
verzekeringskantoor De Nederlanden van 1845 (p. 445)
snuifmolen De Ster (p. 445)
snuifmolen De Lelie (p. 445)
douanekantoor Vrij Entrepot (p. 446)
Leidsche Veem (p. 446)
koffiepakhuis Santos (p. 446)
Sint-Jobsveem (p. 446)
Thomson's havenbedrijf (p. 446)
meelfabriek De Maas (p. 446)
meelfabriek Meneba (p. 446)
meelfabriek Latenstein (p. 446)
Haka-gebouw (p. 446)
Van Nellefabriek (p. 446)
Atlantic-Huis (p. 446)
Groothandelsgebouw (p. 447)
Kralingsche Katoenmaatschappij (p. 447)
margarine- en kaasfabriek J. Laming & Sons (p. 447)
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

margarinefabriek Van den Bergh (p. 447)
Rotterdamse Cementsteenfabriek Van Waning & Co. (p. 447)
Heinekens bierbrouwerij (p. 447)
Drinkwaterleidingterrein (p. 447)
elektriciteitsfabriek Schiehaven (p. 448)
G.E.B.-gebouw (p. 448)
station Rotterdam-Hofplein (p. 448)
Rotterdam Centraal Station (p. 448)
Stationspostkantoor (p. 448)
De Hef (p. 448)
basculeburg over de Koningshaven (p. 449)
Maastunnel (p. 449)
Willemsbrug (p. 449)
Erasmusbrug (p. 449)
Parksluizen (p. 449)
clubgebouw Koninklijke Yachtvereniging (p. 449)
clubgebouw De Maas (p. 449)
clubgebouw Kralingse Zeilvereniging (p. 449)
Kralingse Manege (p. 449)
Spartastadion (p. 449)
Feijenoordstadion (p. 449)
Oostelijk Zwembad (p. 449)
Sportfondsenbad Rotterdam Noord (p. 449)
Diergaarde Blijdorp (p. 449)
Euromast (p. 450)
concertgebouw De Doelen (p. 450)
landhuis De Heuvel (p. 452)
villa Dijkzigt (p. 452)
Alg. begraafplaats Crooswijk (p. 453)
Isr. Begraafplaats (p. 454)
Delfshaven, (Herv.) Pelgrimskerk (p. 109)
Delfshaven, Stadhuis (p. 110)
Delfshaven, Zakkendragershuisje (p. 110)
Delfshaven, Zeemagazijn (p. 110)
Delfshaven, moutmolen De Distileerketel (p. 110)
Delfshaven, branderij De Dubbelde Palmboom (p. 110)
Delfshaven, distilleerderij De Ooievaar (p. 111)
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de oude stadskern bijna volledig werd verwoest. Het wederopbouwplan van W.G.
Witteveen (1941) vormde de basis voor een nieuw centrum, met inbegrip van de al
voor de oorlog ingezette doorbraken bij het Hofplein, de oude Diergaarde en de
Meent. In 1944 volgde nog een bombardement op het havengebied. Pas na de
vaststelling van het Basisplan van C. van Traa (1946) kon de wederopbouw
voortvarend ter hand genomen worden.
Voor de industrie is tussen Pernis en Rozenburg het Botlekplan (1947)
verwezenlijkt. Ten westen daarvan werd het Europoortplan (1957) uitgevoerd en
kwam en de Maasvlakte (1968) tot stand. Belangrijke infrastructurele verbeteringen
zijn de Van Brienenoordbrug (1965) aan de oostzijde van de stad, de Beneluxtunnel
(1967) aan de westzijde en de aanleg van de metro (1968; ontwerp stations C.
Veerling). In de oude stad heeft men de oeververbindingen gemoderniseerd met de
bouw van de nieuwe Willemsbrug (1981) en de Erasmusbrug (1996) en de vervanging
van de spoorbrug en het luchtspoor door een spoortunnel (1990).
Na 1940 verrezen eerst aan de Blaak en Coolsingel, daarna aan de stadsranden en
vanaf 1980 bij het Weena steeds hogere kantoorgebouwen, voornamelijk voor
verzekeringsmaatschappijen en multinationals. Ter vervanging van manifestatiehallen
aan de Westzeedijk (1950) bouwde men in 1970 op Zuid de Ahoy-hallen en de bouw
van schouwburg (1988; J.J. Nieskens en W.G. Quist) markeerde het begin van de
herstructurering van het Schouwburgplein.
Op grond van het uitbreidingsplan Zuid (1949) zijn daar de wijken Pendrecht
(1953), Zuidwijk (1959) en Lombardijen (1961) verwezenlijkt en ten noorden van
de Maas vanaf circa 1960 de wijken Alexanderpolder, Ommoord, Oosterflank en
Zevenkamp. Aan de noordzijde ligt ook het vliegveld Zestienhoven (1956; nu
Rotterdam Airport). In de oude wijken is vanaf 1974 gewerkt aan stadsvernieuwing
en vervangende nieuwbouw. Het Scheepvaartkwartier (rondom de Veerhaven) is
een beschermd gezicht. In het navolgende zijn de oude dorpen Charlois en Kralingen
geïncorporeerd in de tekst van Rotterdam en worden Heyplaat en Oud IJsselmonde
daarna behandeld als omgevingskernen. Vanwege hun zelfstandige karakter zijn
Delfshaven, Hillegersberg, Overschie, Pernis, Hoogvliet en Hoek van Holland als
afzonderlijke kernen elders in het boek opgenomen.
De (Herv.) Grote of St.-Laurenskerk (Grotekerkplein 15) [1] is een forse
basilicale kruiskerk voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met kooromgang,
kapellen langs schip en koor en een ingebouwde toren van vier geledingen met
overhoekse steunberen. In de 14de eeuw stond de toenmalige Laurenskerk ingeklemd
tussen de Rotte en de Slikvaart (westzijde). Aan de overzijde van de Slikvaart verrees
in 1449-'61 de onderste geleding van de huidige toren, waarna men de Slikvaart
dempte (1460). Bij de bouw van het huidige laatgotische schip in 1461-'75 raakte de
toren ingebouwd. De oude kerk verdween bij de bouw van het koor met kooromgang
in 1488-1500. Het transept kwam tot stand tussen 1491 en 1513. Vanwege verzakking
moest de zuidbeuk van het schip rond 1520 worden herbouwd. De toren kreeg in
1547-'55 een verhoging met twee geledingen naar plannen van Cornelis Frederiks.
De bovenste daarvan is geheel met natuursteen bekleed en bevat inwendig sporen
die duiden op een geplande achtzijdige lantaarn. Een in 1619-'20 aangebrachte houten
lantaarn werd in 1645 vervangen door de huidige vierde geleding in Bentheimer
zandsteen, die een combinatie van classicistische en gotische vormen vertoont. De
hierop geplande achtzijdige lantaarn bleef eveneens achterwege, omdat de toren rond
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1650 ernstig verzakte. Naar plannen van Claes Jeremiasz Persoons heeft men de
toren in 1651-'55 rechtgezet, voorzien van nieuwe funderingen en verzwaard bij de
onderste geleding.
Op 14 mei 1940 brandde de kerk geheel uit. Grote delen van het muurwerk bleven
staan en werden geconsolideerd tot het begin van de restauratie in 1952. Het transept
is in 1959 gereed gekomen, het koor en de toren in 1962. Het Hemonyklokkenspel
(1660; 28 klokken) heeft men gerestaureerd en aangevuld. De venstertraceringen
zijn grotendeels nog oorspronkelijk, evenals de sierlijke bekroningen van de traptorens
bij het transept. De algehele restauratie, eerst onder leiding van J.C. Meischke en
daarna onder J.W.C. Besemer, is in 1968 afgesloten met de plaatsing van de bronzen
deuren in de toren met als thema ‘Oorlog en Vrede’ (G. Manzù). Naar ontwerp van
W.G. Quist zijn aan de noordzijde vijf met zwart natuursteen

Rotterdam, (Herv.) Grote of St.-Laurenskerk
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Rotterdam, (Herv.) Grote of St.-Laurenskerk, plattegrond

beklede kubussen voorzien van glazen tussenstukken als nevenruimten toegevoegd
(1976-'81). Op het plein rondom de kerk bevinden zich diverse uit de kerk afkomstige
grafzerken.
Het interieur wordt gedekt door (nieuwe) houten tongewelven, de kapellen hebben
stenen kruisribgewelven. De beuken in deze weidse maar betrekkelijk lage kerk
worden gescheiden door natuurstenen zuilen met (opnieuw gehakte) koolbladkapitelen
met dubbele bladkransen. Van de oorspronkelijke inventaris is in 1940 weinig bewaard
gebleven. Van het koorhek (1711-'15; ontwerp François van Douwe) resteren een
marmeren latei en de door Quirijn de Visser gegoten koperen hekken. De kerk bevat
drie beschadigde maar gerestaureerde grafmonumenten voor zeehelden. Het praalgraf
in dorische omlijsting voor Witte de With († 1658) is ontworpen door Jacob Lois en
heeft een liggend beeld van de hand van Pieter Rijckx. Het in een ionische omlijsting
geplaatste grafmonument voor luitenant-admiraal Egbert Kortenaer († 1665) heeft
een liggend beeld van een onbekende beeldhouwer in de stijl van Rombout Verhulst.
Het wandepitaaf voor vice-admiraal Johan van Brakel († 1690) is vervaardigd door
Johannes Blommendael. Verder is er een koororgel met een kast uit circa 1725. Het
door de Deense firma Marcussen gebouwde nieuwe hoofdorgel (1973) is geplaatst
in een uit de Herv. kerk te Schoonhoven afkomstige vroegrenaissancistische orgelkast
(circa 1550), gemaakt door Hendrik Niehoff en voorzien van snijwerk door Adriaan
Schalken. Het orgel staat op een reconstructie van de door Jan Giudici in 1792
ontworpen orgelonderbouw.
De Herv. kerk van Charlois (Charloisse Kerksingel 35) [2] werd in 1467 gesticht.
De toren met brede onderbouw, vierkante tweede geleding en naaldspits dateert
echter uit 1660 en bevat een door Steven Butendiic gegoten klok (circa 1400). Het
huidige driebeukige schip in Willem II-gotiek verrees in 1867-'68 naar ontwerp van
J. Visser. De kerk is gerestaureerd in 1960-'61. Het interieur heeft slanke gietijzeren
zuilen en bevat rouwborden voor Cornelis Westduel († 1741) en Wilhelmina den
Hertog († 1782), evenals een door Hendrik Herman Hess gebouwd orgel (1784,
gerestaureerd 1983).
De (Herv.) Hoflaankerk van Kralingen (Hoflaan 1) [3] kwam in 1842 tot stand
en verving een oostelijker gelegen middeleeuwse dorpskerk. A. Roodenburg ontwierp
een streng neoclassicistische eenbeukige kerk met een dorisch zuilenportiek met
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fronton en een slanke geveltoren met opengewerkt achtzijdig koepeltje. Het interieur
van deze in 1990 gerestaureerde kerk is voorzien van ionische pilasters en wordt
gedekt door een koofplafond met steekkappen. In 1909 is een gaanderij toegevoegd.
De R.K. Sacramentskapel (Eendrachtsstraat 95) [4], nu H.H. Laurentius- en
Ignatiuskerk, is een driebeukige kruiskerk voorzien van een rond gesloten koorapsis
en een tweetorenfront met roosvenster. De in de straatwand opgenomen kerk verrees
in 1867-'71 naar een ontwerp in neoromaanse stijl van F. Laureys. Het interieur wordt
gedekt door gestukadoorde houten koepelgewelven. De kerk heeft een ijzeren
kapconstructie en een crypte onder het hele gebouw.
De R.K. St.-Lambertuskerk (Oostzeedijk Beneden 3, Kralingen) [5] is

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

429

Rotterdam, Herv. kerk van Charlois

een monumentale basilicale kruiskerk voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met
nevenkoren en een hoge toren van twee geledingen met achtzijdige naaldspits (spits
gerestaureerd 1953). Aan de voorzijde wordt de toren geflankeerd door luchtbogen.
Deze neogotische kerk werd in 1875-'77 gebouwd naar ontwerp van E.J. Margry.
Het in 1903 polychroom beschilderde interieur bevat een hoofdaltaar van atelier
Margry (circa 1877) en een Maarschalkerweerd-orgel (1900). De pastorie (Hoflaan
121; 1877-'78, E.J. Margry) is uitgevoerd met een vakwerktopgevel.
Van de voorm. R.K. kerk Allerheiligste Verlosser of ‘Paterskerk’ (Goudse Rijweg
419-455) [6] resteert na brand in 1979 alleen het opvallende torenfront. Daarachter
heeft men in 1982-'85 wooneenheden gebouwd. De neogotische kerk kwam in
1882-'84 tot stand naar ontwerp van J. Kayser, die de toren van de kathedraal van
Laon (Fr.) als voorbeeld nam voor een toren met polygonale hoektorentjes en slanke
colonnetten. De groen geglazuurde baksteen en de rijke tracering van het centrale
venster verwijzen naar de Noord-Duitse baksteengotiek.
De R.K. St.-Hildegardiskerk (Hildegardisstraat 50, Oude Noorden) is een
driebeukige kruisbasiliek met vijfbeukig koor. De toren is voorzien van hoektorentjes
en een achtzijdige lantaarn met naaldspits. Deze neogotische kerk kwam in twee
fasen tot stand. In 1891-'92 verrezen koor en transept naar plannen van E.J. Margry
en na diens overlijden

Rotterdam, R.K. kerk Allerheiligste Verlosser

voltooiden A.A.J. Margry en J.M. Snickers de kerk in 1904-'05 met het schip en de
toren. De kerk is in 1985-'86 gerestaureerd, de toren in 1988. Tot de inventaris behoren
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kruiswegstaties (circa 1905, H. Bogaerts), een Maarschalkerweerd-orgel (1913) en
een uit de kleine Eusebiuskerk te Arnhem afkomstige preekstoel (1867, J. Oor;
geplaatst 1990). Bij de kerk horen een pastorie (Hammerstraat 20; circa 1900, A.A.J.
Margry), de R.K. St.-Jansschool voor jongens en het St.-Joseph Patronaatshuis
(Hammerstraat 15; circa 1910) en een klooster met meisjesschool (Hammerstraat
61-89; circa 1920).
De Remonstr. kerk (Museumpark 3) [7] is een forse kerk in neoromaanse vormen
met twee torens van ongelijke hoogte, waarvan één met achtzijdige lantaarn. Deze
in 1895-'97 naar plannen van H. Evers en J.P. Stok gebouwde kerk bevat een door
de firma Steenkuyl & Recourt gebouwd orgel (1898, gerestaureerd 1978).
De R.K. kerk H.H. Laurentius en Elizabeth (Mathenesserlaan 305-307) [8],
sinds 1964 kathedraal van het in 1956 opgerichte bisdom Rotterdam, is een in 1906-'08
gebouwde driebeukige kruisbasiliek in neoromaanse
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en neobyzantijnse vormen naar ontwerp van P.G. Buskens. In 1920-'22 werd de kerk
voltooid met de bouw van een voorgevel met ongelijk dubbeltorenfront in
neobyzantijnse trant naar ontwerp van J.P.J. Hendriks. In 1941 en 1944 leed de kerk
oorlogsschade. De nieuwe gebrandschilderde ramen (1945-'52) zijn ontworpen door
Ch. Eyck en H. Asperslagh. Het interieur bevat muurschilderingen en kruiswegstaties
(1915-'29) van J. Dunselman en een perspex bisschopszetel (1990) van A.J.H.M.
Haak.
De Oud Kath. kerk van H.H. Petrus en Paulus (Nieuwe Binnenweg 25) [9],
gebouwd in 1908-'10 naar ontwerp van P.A. van Weeldenburg, is een neobarokke
basilicale kerk voorzien van twee torens met lantaarns en barokke helmen en een
dorisch ingangsportiek. Afkomstig uit de oude Paradijskerk (1718) is een groot deel
van het rijke stucwerk met gekoppelde ionische zuilen en het meubilair. Altaar,
communiebank, preekstoel en doopvont werden in 1720-'25 gemaakt door Alexander
Pluskens uit Antwerpen. De door M. Verhofstad vervaardigde orgelkast (1722) bevat
een door C.G.F. Witte gebouwd orgel (1857).
De Noorse kerk of ‘Norske Sjomannskirke’ (Droogleever Fortuynplein 2-6) [10]
is een Luth. kerk met leeszaal en pastorie, gesticht op initiatief van de Noorse
zeemanszendeling J.A. Saxe. Het ontwerp van A. Arneberg en M. Poulsson is
gebaseerd op 13de-eeuwse Noorse staafkerken. Het gebouw werd in 1913 als houten
bouwpakket aangevoerd en in 1914 opgetrokken. Wegens de aanleg van de
Maastunnel is de kerk in 1937 naar het oosten verplaatst.
De St.-Mary's Church (P. de Hoochweg 133) [11] is een Anglicaanse kerk,
gebouwd in 1914-'15 naar plannen van J. Verheul ten behoeve van Engelse zeelieden.
Deze zaalkerk met vijfzijdige apsis, kleine toren en neogotische elementen is
verbonden met het in rationalistische vormen uitgevoerde zeemansinstituut
(Westzeedijk 441-445; 1914-'15).
Overige kerken. Ondanks verwoesting en sloop zijn in een kring rond het centrum
diverse interessante kerken bewaard gebleven. In neogotische stijl uitgevoerd is de
zaalkerk van de Kath.

Rotterdam, Noorse kerk (1981)

Apost. kerk (Schietbaanstraat 10; 1888-'89, A.C. Hijdelaar). Het zaalgebouw met
geveltoren van de voorm. Geref. kerk Avenue Concordia 111 te Kralingen (1888,
P.G. Winters), nu Evang. Broederkerk, vertoont eclectische vormen. Rationalistische
details hebben de voorm. Geref. kerk Duyststraat 26 (1901-'02, H. Bonda), nu in
gebruik als moskee, en de Chr. Geref. kerk te Kralingen (Jeruzalemstraat 95; 1904,
W.C. Coepijn). Architect Tj. Kuipers ontwierp de (Geref.) Bethelkerk (Boergoensevliet
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24; 1910) [12] en de (Geref.) Bergsingelkerk (Bergselaan 150; 1913-'14) [13], beide
met een terzijde geplaatste toren. Rationalistische en traditionalistische details zijn
gecombineerd bij de Waalse kerk (Schiedamse Vest 190; 1923-'25, J. Verheul en J.
van Wijngaarden) [14]. Deze zaalkerk met ingebouwde toren verving de 16de-eeuwse
Waalse kerk aan de Hoogstraat, waarvan de luidklok (1636, Kylian Wegewaert) en
het orgel (circa 1865, Bätz-Witte) zijn meegenomen. Opmerkelijk in deze kerk zijn
ook de lichtarmaturen (W.H. Gispen). Robuuste traditionalistische vormen vertoont
de R.K. kerk St. Michaël en St. Clemens (Dorpsweg 80) [15], gebouwd in 1924-'28
naar plannen van broeder Felix van Dennenburg als kerk van een kapucijnerklooster
(sinds 1971 parochiekerk). Met expressionistische details uitgevoerd zijn de R.K.
St.-Willibrorduskerk (Beukelsdijk 177-179; 1927-'28, P.G. Buskens en H. Thunissen),
met slanke toren en ingangsportaal, en de torenloze R.K. H. Familiekerk
(Nootdorpstraat 4; 1925-'27, J.Th.J. Cuypers en P.J.H. Cuypers jr.). Veel kerken
hebben een traditionalistische vormgeving, zoals de R.K. St.-Kruisvindingkerk te
Vreewijk (Beukendaal 2-6; 1925-'27, H.P.J. de Vries), de met een slanke toren
ontworpen (Herv.) Maranathakerk (Hillevliet 116; 1929-'30, A.J. Hoogeveen & B.T.
Boeyinga), de kerk van de Geref. Gemeente (Mijnsherenplein 9; 1928), de voorm.
kerk van de Ned. Prot. Bond (Jagerslaan 9; 1929, J. Uyterlinde), de (Geref.) Singelof
Pniëlkerk (Carnissesingel 240; 1931, A.J. van Doorn) en de R.K. St.-Albertus de
Grotekerk (N. Ruysstraat 1; 1938-'40, H.J.A. Bijlard). In de Kiefhoek staat de voorm.
Herst. Apost. kerk (Eemstein 21; 1929), een gepleisterde functionalistische zaalkerk
met plat dak, ontworpen door J.J.P. Oud en nu in gebruik bij het Leger des Heils.
Door J.C. Meischke en P. Schmidt ontworpen zijn de voorm. (Herv.) Mathenesserkerk
(A. Piersonstraat 40; 1930-'31) [16], nu een moskee, en de (Herv.) Prinsekerk
(Statensingel 69-71; 1932-'33) [17] met een robuuste toren en inwendig een preekstoel
en orgel (1723; instrument 1877) uit de in
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1934 gesloopte Oosterkerk aan de Hoogstraat. Traditionalistisch maar speels
gedetailleerd zijn de (Geref.) Breekerk (Randweg 107; 1930-'31, H. Sutterland) [18],
voorzien van een terzijde geplaatste toren met sierlijk spitsje, en de Herv. Vredeskerk
te Vreewijk (Lede 117-121; 1933, M.J. Granpré Molière).
Naoorlogse kerken. Ter vervanging van verwoeste binnenstadskerken verrezen
diverse nieuwe kerken, zoals de Doopsgez. vermaning (Noordmolenwerf 3; 1950-'51,
G.T.J. Kuiper) [19], een rijzig gebouw in betonskelet met baksteen vulling, en het
zaalgebouw van de (Herv.) Pauluskerk (Mauritsweg 19; 1959-'60, B. van Veen) [20];
beide met aangebouwde vleugel. De moderne R.K. St.-Dominicuskerk of ‘Steigerkerk’
(Hang 18; 1958-'60) [21] kwam tot stand naar ontwerp van E.H. en H.M. Kraaijvanger
met een rijzige toren, glas-in-betonramen (B. Hendriks) en gebeeldhouwde reliëfs
(A. Termote en P. van Moorsel). M.C.A. Meischke ontwierp de zowel de sobere
(Herv.) Oosterkapel (Kralinger Kerklaan 123; 1947) en de Geref. kerk Vrijgemaakt
(Simonsstraat 10; 1952-'53), als de grotere traditionalistische Nieuwe Schotse kerk
(Schiedamse Vest 121; 1951-'53), de opvallende Mormonenkerk (Oosteinde 73;
1954) en de forse (Herv.) Opstandingskerk (Lisplein 1; 1961).
Van de aan de buitenrand gebouwde kerken is de door B. van der Lecq ontworpen

Rotterdam, (Herv.) Pauluskerk

(Evang. Luth.) Andreaskerk (Heer Vranckestraat 51; 1947-'49) nog opvallend
traditionalistisch van vorm. Modernere voorbelden zijn de (Chr. Geref.) Rehobothkerk
(Noordsingel 90; 1951, H. Sutterland), de voorm. (Geref.) Immanuelkerk (Dorpsweg
205; 1954, J. Roodenburgh) - nu gebruikt door het Apost. Genootschap - de
(Grieks-Orthodoxe) Nicolaaskerk (Westzeedijk 333; 1955, Th.J. Taen en Th.C. Nix)
[22], het gebouw van de Gemeenschap van Christenen (Groenezoom 256, Vreewijk;
1958, H.W.M. Hupkes) en de voorm. kerk van het Apost. Genootschap
(Korfmakersstraat 131; 1958-'60, M.E. Hartman), nu in gebruik bij Portugeestalige
katholieken. Opvallend zijn in Zuidwijk de R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt
Ontvangen (De Slinge 76-78; 1957-'59, H. Nefkens) en de centraliserende (Geref.)
Credokerk (De Slinge 150; 1959, F. Swaneveld en S.T. Goslinga). Het modernst is
de R.K. St.-Bavokerk (Sommelsdijkstraat 25, Pendrecht; 1958-'60, H. Nefkens) met
vrijstaande toren en betonnen portalen, waarbinnen een zaalkerk is geplaatst. De
voorm. Deutsche Evangelische Kirche (Oostmaaslaan 950-952; 1969, J. van Dillen)
[23] verrees in 1969 als internationaal ontmoetingscentrum en was een schenking
van de Duitse aan de Nederlandse kerken in het kader van de Aktion Sühnezeichen.
De synagoge (A.B.N. Davidsplein 4) [24] is een modern godshuis, gebouwd in
1954 naar ontwerp van J.S. Baars en J. van Duin ter vervanging van de verwoeste
sjoel aan de Boompjes. De ruwe natuurstenen gevel naast de ingang verwijst naar
de Klaagmuur in Jeruzalem.
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De Mevlana moskee (Mevlanaplein ong.) [25], een opvallend groot godshuis met
koepel en twee slanke minaretten, is gebouwd in 2001-'02. Het ontwerp van B.
Toorman is geïnspireerd op de Blauwe Moskee in Istanbul.
Het voorm. Herv. weeshuis (Van Speykstraat 149) is een rijzig neoclassicistisch
pand, geopend in 1886 na een schenking van J.F. Engel. Op de gevel staat de tekst
‘Kinderhuis’.
Het Schielandshuis (Korte Hoogstraat 31) [26] kwam in 1662-'65 tot stand als
gemeenlandshuis van Schieland. Dit forse classicistische gebouw met souterrain
heeft een middenrisaliet met mezzaninoverdieping en bekronend fronton. Het
overhuifde ingangsbordes is voorzien van gekoppelde zuilen en een segmentformig
fronton met de voorstelling van een adelaar die een gekroond wapenschild vasthoudt.
De zandstenen voorgevel is op de bel-etage uitgevoerd met een ionische geleding
en daarboven met een corinthische. In 1664 werd Pieter Post voor een advies betaald,
maar het ontwerp is van de Rotterdamse kunstschilder-bouwmeester Jacob Lois, die
daarbij waarschijnlijk het ordeboek van Vignola heeft gebruikt. Het weelderige
beeldhouwwerk is van Pieter Rijckx, het smeedwerk boven de ingangsdeur van Jacob
Toorn. In 1849 werd het huis ingericht als Museum Boymans (tot 1935). Na te zijn
uitgebrand in 1864

Rotterdam, R.K. St.-Bavokerk
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volgde de heropening in 1867. Bij de restauratie in 1981-'86, onder leiding van J.
Walraad, zijn de 19de-eeuwse toevoegingen verwijderd en is de het dak
gereconstrueerd. Sindsdien huisvest het gebouw het Historisch Museum van de stad
Rotterdam en de Atlas van Stolk. De rococo-decoratie (circa 1760, Pietro Castoldi)
in de ‘Bisschopszaal’ is afkomstig uit het huis van Jan en Pieter Bisschop aan de
Leuvehaven.
Het voorm. gerechtsgebouw annex gevangenis (Noordsingel 113-117) [27],
bestaat uit een in 1866-'72 opgetrokken cellulaire gevangenis met vier stervormig
geplaatste vleugels, een achtzijdige gevangeniskerk en een U-vormig
administratiegebouw. De plannen van A.C. Pierson werden uitgevoerd onder leiding
van J.F. Metzelaar, die aan de noordoostzijde nog een Huis van Bewaring toevoegde
(circa 1882). Aan de singelzijde verrees in 1897-'99 naar ontwerp van W.C. Metzelaar
het langgerekte gerechtsgebouw met zijn imposante neorenaissance-voorgevel in
gele steen en met gescheiden delen voor het kantongerecht en de
arrondissementsrechtbank. De terracotta-decoraties op het fronton boven de ingang
- voorstellend Justitia, Wijsheid en Mededogen - zijn van A.W.M. Odé. Aan de
noordzijde verrees rond 1900 een archiefgebouw voor het notarieel archief. Het
gerechtsgebouw is nu in gebruik bij de kinderbescherming. De penitentiare inrichting
De Schie (Prof. Jonkersweg 7; 1985-'89) is ontworpen door C. Weeber; het nieuwe
gerechtsgebouw (Wilhelminaplein 100-125; 1993-'97) door R. Ligtvoet.
Het voorm. raadhuis van Charlois (Charloisse Kerksingel 2) [28], gebouwd in
1873 naar ontwerp van L.D. Bekker, is een neoclassicistisch pand met balkon en een
in een dakerker overgaand middenrisaliet. Nabij staat het voorm. houten
brandspuithuis ‘Brandspuit nr. 43’ (Charloisse Kerksingel 4; circa 1900).
Het voorm. gemeentearchief (Mathenesserlaan 315) [29], gebouwd in 1899-1900
naar ontwerp van D.B. Logemann, bestaat uit een rijk gedecoreerd

Rotterdam, Schielandshuis (1998)
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kantoorgebouw in neorenaissance-stijl en daarachter een depotgebouw. De decoratieve
onderdelen vertonen een combinatie van Franse en Nederlandse maniëristische
elementen.
Het stadhuis (Coolsingel 40) [30] is een kolossaal bouwwerk van vier vleugels
om een binnenplaats en heeft een hoge klokkentoren met achtzijdige lantaarn en
koperen koepeldak. Het verving het oude raadhuis aan de Kaasmarkt (1832) en kwam
in 1914-'20 tot stand. Het ontwerp in strakke late neorenaissance-stijl is van H. Evers,
die de in 1912 op initiatief van burgemeester M.A.Z. Zimmermann uitgeschreven
besloten prijsvraag won. Het representatieve gedeelte aan de Coolsingel heeft een
natuurstenen bekleding, de achterbouw met de gemeentelijke diensten is eenvoudiger
uitgevoerd. De constructie van de boven de centrale hal geplaatste toren is uitgevoerd
in gewapend beton.
Het uitgebreide iconografische programma omvat talrijke sculpturen, waaronder
beelden van de Rotterdamse oudstadspensionarissen Johan van Oldenbarnevelt (1920;
Ch. van Wijk en A.W.M. Odé) en Hugo de Groot (1963; A. Hettema) en verder een
beeld van de Rotterdamse stedenmaagd (T. Dupuis). Op de binnenplaats staan een
fontein (S. Miedema) en bronzen beelden van Mercurius en Neptunus (B. Ingen
Housz). Het rijke interieur is voor een belangrijk deel gefinancierd door het
Rotterdamse bedrijfsleven. In de centrale hal met koepelgewelf op pendentieven
staat een borstbeeld van Henri Evers (1923; J. Keller). Belangrijk zijn verder de
raadzaal met wandschilderingen van M.J. Richters en de burgerzaal met
wandschilderingen van Joh. Thorn Prikker. De uitbreiding richting Haagse Veer met
het stadstimmerhuis is uitgevoerd in 1949-'53 naar plannen van J.P.L. Hendriks,
W.A. van der Sluys en L.A. van den Bosch (beeldhouwwerk G. Héman).
Het hoofdpostkantoor (Coolsingel 42) [31] werd gebouwd in 1915-'23 in rijke
Nieuw Historiserende stijl naar ontwerp van G.C. Bremer (basisplan H.Th.
Teeuwisse). De met kalksteen beklede gevels zijn voorzien van gevelreliëfs die het
postbedrijf symboliseren (1919, J. van Lunteren). Opvallend is de centrale hal met
ellipsvormige spanten van gewapend beton met daartussen cassettes (beneden) en
glasvlakken (boven). De voorm. gemeentebibliotheek (Nieuwe Markt 1) [32] is een
fors pand in de classicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl, gebouwd
in 1917-'23 naar ontwerp van D.B. Logemann, N. Lansdorp en J. Poot. Bij de
granieten ingangsomlijsting zijn Egyptische motieven zichtbaar. In 1940 liep alleen
de traptoren schade op. De nieuwe Centrale Bibliotheek (Hoogstraat 110; 1982-'83)
is een ontwerp in High-Tech-vormen van J. Boot (bureau Van den Broek en Bakema).
Politiegebouwen. Uit 1897 dateert het in neorenaissance-stijl uitgevoerde voorm.
politiebureau van Kralingen (Hoflaan 134). Het robuuste traditionalistische kantoor
van de rivierpolitie (St.-Jobsweg 6) [33] verving in 1934 een drijvend houten gebouw
uit 1911, dat recent is gereconstrueerd door de Stichting Veerhaven (Westplein 5).
De wachtpost van de rivierpolitie (Charloisse Hoofd 29) is een vijflaagse toren met
uitzichtplateau (circa 1935). Het in 1935 naar plannen van A. van der Steur
opgetrokken hoofdbureau van politie (Haagseveer 23) [34] is in 1993 naar plannen
van M. Struijs ingrijpend verbouwd en uitgebreid, waarbij de ingang is verplaatst
naar het Doelwater.
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Rotterdam, Stadhuis

Het museum Boijmans Van Beuningen (Museumpark 18-20) [35] is een imposant
traditionalistisch gebouw uit 1931-'35, ontworpen door A. van der Steur (1929) met
adviezen van de toenmalige directeur D. Hannema. Het carré-vormige gebouw heeft
een gesloten binnenhof. De robuuste toren met slanke spits verwijst naar die van het
stadhuis van Stockholm. Aan de zuidoostzijde steekt een T-vormige vleugel met
kantoorruimten en voordrachtzaal uit in de eveneens door Van der Steur ontworpen
museumtuin (nieuwe-architectonische tuinstijl). De basis van de collectie is de in
1847 aan de stad geschonken schilderijencollectie van F.J.O. Boymans. Wegens zijn
financiële bijdrage aan de bouw draagt het museum sinds 1935 tevens de naam van
D.G. van Beuningen. Latere toevoegingen zijn een vleugel ter plaatse van het
oorspronkelijke buitenhof aan de oostzijde (1963-'72, A. Bodon), een modernistisch
tuinpaviljoen aan de zuidzijde van het hoofdgebouw (1989-'91, H.A.J. Henket) en
een uitbreiding om de Bodon-vleugel (2002-'03, P. Robbrecht en H. Daem).
De Koopmansbeurs (Beursplein 1-37) [36] verving de beurs aan de Blaak
(1721-'36). Een in 1925 uitgeschreven prijsvraag leidde in 1927 tot een tweede ronde,
waarna J.F. Staal het uiteindelijke ontwerp mocht maken, maar door de vele
planveranderingen vond de bouw pas plaats in 1935-'37 (samen met zijn
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Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

zoon A. Staal). Boven de entree, gemarkeerd door een ranke klokkentoren, bevindt
zich de voormalige vergaderzaal van de Kamer van Koophandel. Aan de Coolsingel
en de Meent liggen de kantoorvleugels met daaronder winkels. De haaks op het
Beursplein gesitueerde beurshal heeft stalen boogspanten met daarop een dak met
betonplaten voorzien van vele ronde glazen tegels. De kantoorvleugels zijn aangepast
en verhoogd in 1940 en 1945 en in 1973 (A. Staal). In 1986-'87 is het complex naar
plannen van R.B. van Erk uitgebreid met een bijna honderd meter hoge kantoortoren,
het World Trade Centre. Deze heeft de vorm van een afgeplatte ellips en rust op acht
kolommen die door de beurshal heen steken.
Het voorm. rijksbelastingkantoor (Puntegaalstraat 5) [37], een langgerekt zeslaags
gebouw met vooruitstekende middenpartij, is een

Rotterdam, Koopmansbeurs

traditionalistisch ontwerp van H. Hoekstra. Na de bouwaanvang in 1939 kon het pas
worden voltooid in 1948 (uitgebreid 1964, verbouwd 1998). Hoekstra ontwierp in
vergelijkbare stijl ook de Van Ghent-marinierskazerne (Toepad 120; 1938).
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De brandweerkazerne (Ketelaarsstraat 15) is een rank gedetailleerd gebouw uit
1959-'61, met boven het garagegedeelte een aluminium vliesgevel ontworpen door
de Dienst Gemeentewerken en met een gevelplastiek van A. Volten.
Scholen voor lager onderwijs. De oudste school in Rotterdam is de voorm.
Kosteloze Bewaarschool (Schiedamsesingel 203-205) [38], een sober neoclassicistisch
eenlaagspand met onderwijzerswoning, gebouwd in 1856 naar ontwerp van W.N.
Rose. Eveneens neoclassicistisch zijn de gymnastiekschool (Eendrachtsstraat 79-83;
circa 1880), de voorm. M.U.L.O. (Hoflaan 132, Kralingen; circa 1880) en de openbare
lagere school Drievriendenstraat 24-26 (1881). De R.K. meisjesschool St.-Franciscus
met
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Rotterdam, Openbare lagere school Putsebocht 3

zusterhuis (Gaffelstraat 1-3; 1893) werd gebouwd in neorenaissance-stijl. Ontworpen
met rationalistische details is de drielaagse Chr. lagere school (Nassauhaven 433,
Feijenoord; 1899). Een combinatie van rationalistische en jugendstil-details vertonen
de in hoofdlijnen onderling vergelijkbare drielaagse dubbele openbare lagere scholen
met gymnastieklokaal (gymnastiekschool). Voorbeelden hiervan zijn Bloklandstraat
109-111 (Oude Noorden; 1903), Tamboerstraat 9 (Crooswijk; circa 1905) en
Tolhuisstraat 101-113 (Katendrecht; 1906). Met ‘Um 1800’-details en een gepleisterde
derde bouwlaag uitgevoerd is de openbare school Rozenburglaan 23 (Kralingen;
circa 1910) en rationalistische details hebben de openbare scholen Maximiliaanstraat
17 (Charlois; 1914) en Hoogewerffstraat 10 (Crooswijk; circa 1915).
Na het scholenbesluit van 1920 verrezen diverse scholen voor bijzonder onderwijs.
Traditionalistisch van vorm zijn de R.K. lagere scholen: Veurstraat 5 (circa 1925),
Clingendaal 2 (1929; H.P.J. de Vries) en Hoflaan 113-115 (1931; E.H. en H.M.
Kraaijvanger). In zakelijkexpressionistische stijl ontworpen zijn de Chr. lagere
scholen: Bergsingel 132 (1921), Utrechtsestraat 22 (1928; N. Tinbergen),
Maastunnelplein 42 (circa 1925; sinds 1989 moskee) en Zoutziederstraat 20 (circa
1955). De gemeente begon aan een ambitieus bouwprogramma met onder meer de
forse drielaagse dubbele openbare lagere scholen: Hillevliet 96 (1923),
Mathenesserstraat 73 (circa 1925), Korfmakersstraat 80 (1926) en Ericaplein 2 (1929).
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door stadsarchitect A. van der Steur, die
vanaf 1924 een groep openbare lagere scholen ontwierp. Gepleisterde gevels en
functionalistische details bezit de tweelaagse gymnastiekschool Frankendaal 64-70
(1927); eenlaags is de L-vormige school Landmanstraat 2 (circa 1925). Een aparte
groep vormen de door hem in traditionalistische stijl gebouwde forse tweelaagse
scholen - elk met een torenvormig element - te weten: Mare 67 (1925-'27; met
bibliotheek), Oleanderstraat 117 (1926), Hoogvlietstraat 25 (1928), Kastanjedaal
1 (1928), Putsebocht 3 (1928), Den Hertigstraat 32 (1929; met gymnastieklokaal)
en Zegenstraat 120 (circa 1930; nu een islamitische school). Zijn opvolger W. Dahlen
ontwierp in zakelijk-expressionistische stijl de ‘G.L.O. met teekenzalen’ Ploegstraat
26-28 (circa 1935) en de school Lange Hilleweg 232 (1932).
Scholen voor middelbaar onderwijs. De eerste gemeentelijke Hogere Burger
School (H.B.S.) uit 1867 werd in 1940 verwoest, evenals het Gymnasium (1879).
In eclectische vormen uitgevoerd is het gebouw van de Middelbare Meisjes School
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(M.M.S.) (Witte de Withstraat 50; 1872, verhoogd 1933-'34) [39]. De voorm. Tweede
Gemeentelijke H.B.S. ('s-Gravendijkwal 58; 1908-'09) [40] is een drielaags pand met
jugendstil-elementen. M.J. Granpré Molière ontwierp in Nieuw Historiserende stijl
de Libanon H.B.S. (Ramlehweg 6, Kralingen; 1913) [41] - later Lyceum - een fors
classicistisch gebouw met drielaags middendeel en een tweelaagse gymnastiekschool.
Expressionistische details zijn zichtbaar bij de Tweede Gemeentelijke M.M.S.
(Mecklenburglaan 49, Kralingen; 1919-'21) [42], een drielaags pand met vierlaags
middendeel en dakruiter.
Als uitvloeisel van de schoolwet van 1917 verrees de voorm. R.K.H.B.S. ‘St.
Franciscus’ (Beukelsdijk 91; 1922-'24) [43], ontworpen door P.G. Buskens en H.
Sutterland in zakelijk-expressionistische stijl met een opvallend torenvormig accent.
De school was in eerste instantie alleen bedoeld voor jongens, maar vanaf 1927 ook
voor meisjes. Uitgevoerd in strenge zakelijk-expressionistische stijl is de Chr. H.B.S.
‘Marnix van St. Aldegonde’ (Henegouwerplein 14-16; 1926) [44]. De schoolwet
maakte ook de bouw van lycea mogelijk, waarin men H.B.S., gymnasium en M.M.S.
combineerde, zoals bij het Rotterdamsch Lyceum (P. de Hoochstraat 29; 1927-'28)
[45], een bijzondere school op neutrale basis. Deze zakelijk-expressionistische school
is ontworpen door J.H. de Roos en W.F. Overeijnder. De H.B.S. Bergselaan 135
(1925) [46], een L-vormig gebouw met gebogen hoek, is een traditionalistisch ontwerp
van D.B. Logemann. Op Zuid verrees naar ontwerp van A. van der Steur en W.G.
Witteveen een eigen H.B.S., later scholengemeenschap Van Olden-
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barnevelt genoemd (M. Steynstraat 61-65; 1924-'27) [47]. Dit enorme gebouw in
traditionalistische vormen heeft links van de hoofdingang aan het Afrikaanderplein
een schoolvleugel met bibliotheek en rechts een breder aulagedeelte met gymzalen
(de aula dient nu als moskee en is daartoe voorzien van een glazen koepel). Van der
Steur ontwierp ook het Gymnasium Erasmianum (Wijtemaweg 25; 1935-'40) [48],
dat is uitgevoerd met beeldhouwwerk van L. Bolle en een gebrandschilderd raam
van J. Gidding. Na de oorlog verrees op Zuid in traditionalistische stijl het Charloisse
Lyceum (Nachtegaalplein 55; 1954) en in Noord het door J.M. Stokla van bureau
Van den Broek & Bakema ontworpen functionalistische Montessorilyceum
(Schimmelpenninckstraat 20; 1955-'60).
Overige scholen. Het drielaagse gebouw van de voorm. industrieschool
(Schietbaanstraat 26; 1891) is ontworpen in neorenaissance-stijl door A.W. Meijneken.
In de classicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl uitgevoerd is de voorm.
Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen (Henegouwerlaan 70-72; 1913) [49], een
U-vormig drielaags schoolgebouw naar ontwerp van J.A. Vrijman. Ook het door Ph.
van der Heyden en A.A. van Nieuwenhuyzen ontworpen forse gebouw van de voorm.
Nederlandse Handelshogeschool (P. de Hoochweg 122; 1915) [50] is een voorbeeld
van Nieuw Historiserende stijl. Dit door het Rotterdamse bedrijfsleven gefinancierde
instituut werd in 1939 de Nederlandse Economische Hogeschool en was een van de
pijlers van de in 1973 gestichte Rotterdamse universiteit. Iets jonger zijn de L-vormige
Zeevaartschool (P. de Hoochweg 129; 1916, W. Dahlen) [51], met slanke hoektoren,
en de in zakelijkexpressionistische stijl uitgevoerde Rotterdamse huishoudschool
(Graaf Florisstraat 45; 1925) met internaat. De voorm. Academie van Beeldende
Kunsten en Technische Wetenschappen (G.J. de Jonghweg 4-6; 1938) [52] is een
forse school in traditionalistische stijl naar ontwerp van B. Cramer, J.C. Meischke
en P. Schmidt.
Van na de oorlog dateren de in wederopbouwstijl uitgevoerde machinistenschool
(W. Buytewechstraat 45; 1947) [53], nu ‘Scheepvaart en transportcollege Anthony
van Hoboken’, en het op Woudesteijn opgetrokken gebouw van de
Erasmusuniversiteit (Burg. Oudlaan 50; 1965-'68, Elffers Partners) [54] met zijn
karakteristieke achtzijdige aula.
Ziekenhuizen. Van het door W.N. Rose ontworpen Coolsingelziekenhuis (1848-'51)
resteert na 1940 alleen het romantisch-neoclassicistische ingangsportaal (Lijnbaan
ong.; herplaatst 1966). Het voorm. R.K. St.-Antoniusgesticht (Nieuwe Binnenweg
31-35) [55], gesticht in 1868, is gedeeltelijk gesloopt (1986-'88); behouden zijn één
vleugel (1875, F. Laureys) en het neogotische poortgebouw (1907, E.J. Margry &
J.M. Snickers). A. van der Steur ontwierp in traditionalistische stijl het
Zuiderziekenhuis (Groene Hilledijk 315; 1939), het Centraal Gebouw voor de
Volksgezondheid (Schiedamsedijk 95; 1940-'41) [56] en het Oogziekenhuis
(Schiedamse Vest 180; 1939-'42, afgebouwd 1948) [57].
Van na de oorlog dateren het Doofstommeninstituut (Warande 2-14; 1957-'61,
H.V. Gerretsen) en het ter vervanging van het Coolsingelziekenhuis gebouwde
Dijkzigtziekenhuis (Dr. Molewaterplein 40; 1952-'61) [58], nu ‘Erasmus-Medisch
Centrum’. Nadat het Dijkzigt in 1965 academisch ziekenhuis was geworden, is een
hoog faculteitsgebouw (1965-'70, A. Hagoort en G. Martens) met vliesgevel (J.
Prouvé) toegevoegd.
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Moderne musea. Aan de Leuvehaven staat het Maritiem Museum Prins Hendrik
(Leuvehaven 1; 1984-'86) [59], ontworpen door W. Quist als een over de diagonaal
gehalveerd vierkant blok. Op het museumterrein staat het in 1977 uit Hoek van
Holland overgeplaatste ‘Lage Licht’ (1893-'94), gemaakt door ijzergieterij Penn &
Bauduin naar plannen van A.C. van Loo. Het door J. Coenen ontworpen Nederlands
Architectuur Instituut (N.A.I.) (Museumpark 25; 1988-'93) [60] bestaat uit een aan
ranke portalen ‘opgehangen’ kantoorgedeelte, een doosvormig tentoonstellingsgebouw
en een gebogen archiefgebouw (‘De Banaan’) op een betonnen arcade (lichtkunstwerk
P. Struycken). De Kunst Hal (Westzeedijk 341; 1989-'92) [61] is een ontwerp van
R. Koolhaas.
Woonhuizen. Door het bombardement van 14 mei 1940 zijn vrijwel alle oude
Rotterdamse huizen verloren gegaan, waaronder enkele 16de-eeuwse en een groter
aantal 17de-eeuwse exemplaren. Eind 17de eeuw ontstond in Rotterdam een huis
met een lage begane grond voorzien van twee ingangen, één als doorrit voor de daar
gelegen bedrijfsruimte, één als toegang tot het woonhuis met kantoorgedeelte op de
verdieping. De ontwikkeling van dit type ‘magazijnhuizen’ wordt wel toegeschreven
aan Adriaan van der Werff, wiens beste voorbeeld (1705, Boompjes) in 1940 werd
verwoest. Bewaard bleven enkele koopmanshuizen aan het Haringvliet - alle met
een geschilderde zandstenen lijstgevel - zoals Haringvliet 94 (1702), 96 (1711) en
98 (circa 1740). Het laatstgenoemde (met misplaatst jaartal ‘1598’) heeft een fraaie
deur in Lodewijk XIV-stijl, rijke interieurs in Lodewijk XIV, XV- en XVI-stijl,
alsmede wand- en plafondschilderingen door Jan Stolker. Vergelijkbaar hiermee zijn
de met mezzaninoverdieping uitgevoerde vierlaags koopmanshuizen Haringvliet 78
(circa 1710, dorische kroonlijst), Haringvliet 80 en 84-90. Het drielaags koopmanshuis
Haringvliet 92 heeft een attiekverdieping met reliëfs aan weerszijden van het
zoldervenster. Enkele andere gespaarde 18de-eeuwse huizen met lijstgevel Wijnhaven 13-15 en 21 - heeft men in 1987 gedemonteerd in verband met de aanleg
van de spoortunnel en in 1994 herbouwd. Onveranderd gebleven zijn het
koopmanshuis Rechter Rottekade 405-407 (midden 18e eeuw) met eenvoudige
lijstgevel en een Lodewijk XV-interieur, en het lagere pand Rechter Rottekade 411.
19de-eeuwse huizen
De eerste planmatige uitbreidingen van de stad vonden vanaf 1847 plaats door
ophoging van een gebied langs de Maas; het Eerste Nieuwe Werk. In statige
neoclassicistische stijl, met rondbogen en afgeronde hoek, verrees het herenhuis
Willemskade 19-20 (1849-'50) naar plannen van J.F. Metzelaar en F. Dekker. Wat
soberder van vorm volgden rond 1850 Westerstraat 27-29 en 46-
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Rotterdam, Herenhuis Eendrachtsweg 67

54. Opmerkelijk is het als ‘crescent’ gebouwde complex drielaags herenhuizen
Veerkade 1-9 met balkons. Op de hoeken staan vierlaagse wit gepleisterde exemplaren
met eclectische en vroegneogotische details, alles naar plannen van D.P. van Ameijden
van Duijm. Aansluitend kwam in 1852 het Tweede Nieuwe Werk tot ontwikkeling.
Langs de Maas verrezen in 1862 naar plannen van P. Vermaas de drielaagse
eclectische herenhuizen Westerkade 2-12 met wit gepleisterde gevels voorzien van
veel rondbogen. De bebouwing in de aansluitende straten was meer
sober-neoclassicistisch van karakter, zoals bij Zeemansstraat 7-11 en 10-16 (alle
circa 1865). In Schinkel-achtige Grieksneoclassicistische stijl liet bankier J.P. Havelaar
de door A. Brans ontworpen villa Westersingel 101-102 bouwen met rondbogen en
een fronton met palmetten. Uitgevoerd in neoclassicistische stijl en met attieklijsten
zijn de gepleisterde herenhuizen Westersingel 83-84 (1864), 74-75 (1865, H. Cuijlits)
en 97-98 (1877), alsmede de herenhuizen Eendrachtsplein 2-18 (1867-'73, D.P. van
Ameijden van Duijm). Voorbeelden van gepleisterde eclectische herenhuizen zijn
Schiedamsesingel 181-185 (1865, H.J. Kup), Eendrachtsweg 59-60 (circa 1870),
Eendrachtsweg 67 (1872-'73), Oude Binnenweg 132 (1874, P. en W. Mouton),
Mauritsweg 56-57 (1875, W. Vrolijk) en Nieuwe Binnenweg 178-180 (circa 1875,
A. van Boogert). De rijkste eclectische voorbeelden zijn het dubbele herenhuis
Parklaan 1-3 (1869-'71, H.J. van den Brink), gebouwd voor E.S.M. van
Rijckevorsel-Schmidt en haar zwager H. Muller, en de - oorspronkelijk drie herenhuizen Rustplaets (Westplein 12-14; 1879, J.A. Voorhoeve en P.A. van
Weeldenburg). Rijke eclectische vormen vertoont ook het herenhuis Maaskade 85
(1884, W. van der Linden). In Kralingen staan de eclectische dubbele herenhuizen
Vijverlaan 48-50 en Vijverweg 26-28 (beide circa 1875), waarvan de laatste voor
J.N. Stevens is ontworpen door J.D. Labots. Een fors fronton met wijzerplaat bezit
het herenhuis Het Oude Slot (Slotlaan 29; circa 1880).
Slechts enkele woonhuizen vertonen neogotische details zoals Westersingel 35
(1895; J. van Gils) en Mathenesserlaan 183-199 (1898; A. van Beers). Veelal
overheersen de neorenaissance-elementen. Zo ook bij de voorm. pastorie Van
Vollenhovenstraat 7 (1890) van de in 1968 gesloopte R.K. St.-Ignatiuskerk en bij
het huis Westersingel 14 (circa 1890); beide ontworpen door E.J. Margry en J.M.
Snickers. Het rijkst gedetailleerde complex herenhuizen in neorenaissance-stijl is
het ‘crescent’ Koningin Emmaplein 1-15 met de aansluitende straatwand Westzeedijk
92-108 (alles 1888-'90, J.C. van Wijk). De vroegste neorenaissancevoorbeelden zijn
de beneden- en bovenwoningen Diergaardesingel 87-97 (circa 1880), het huis
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Westersingel 41 (1881, P. Vermaas) en de herenhuizen Eendrachtsweg 52-54 (1881).
De laatstgenoemde zijn ontworpen door T.L. Kanters, die ook tekende voor de
representatieve herenhuizen Van Vollenhovenstraat 15-17 (1890-'91) en Westplein
11 (1891). Langs de singels verrezen herenhuizen in rijke neorenaissance-stijl naar
ontwerpen van veel verschillende - en vaak zelfbenoemde - architecten, zoals
Westerkade 27 (1889, J. Müller en C.M. Droogleever Fortuyn), Van Vollenhovenstraat
31 (1890, A.W. Meijneken), Boezemstraat 450 (1893, C.N. van Goor), Saftlevenstraat
9-15 (circa 1895, C. Janssen), Westersingel 48 (1896, H. Minderop), Provenierssingel
58-60 (1897, J. Steketee), Provenierssingel 21-25 (1898, H. Verbiest) en
Mathenesserlaan 199-201 (1899, G.H. Kieviet en H. van Loon). Ook in Kralingen
zijn alle nuances in neorenaissance-stijl te vinden, vooral aan de Avenue Concordia,
zoals de nrs. 98-100 (1892, woning met apotheek), 76-82 (1894, B. Hooijkaas),
102-104 (1895) en 70-72 (circa 1899, W. Molenbroek). Andere voorbeelden zijn
Hoflaan 30-34 (1885, B.H. Beijderwellen), Voorschoterlaan 139 (1895, W.C.
Coepijn) en Essenlaan 56-58 (circa 1895, C. van Leeuwen). Rotterdam kent relatief
weinig voorbeelden van chaletstijl zoals het woonhuis Nieuwe Binnenweg 138 (1888,
J.I. van Waning) met sierspant. De villa Vijverweg 8 (circa 1905) heeft
vakwerktopgevels. Herenhuizen uit circa 1900 met curieuze baksteendetails zijn
Slotstraat 36 (geveltop) en Vijverweg 1-7 (P.J. Oprel; kantelen en keramische
nokvorst).
20ste-eeuwse huizen
De meest invloedrijke architect in Rotterdam rond de eeuwwisseling was J. Verheul,
die in eerste instantie in neorenaissance-stijl bouwde, zoals het dubbele herenhuis
Westplein 9-10 (1891-'92), gaandeweg rationalistische elementen verwerkte Jeruzalemstraat 3
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Rotterdam, Wagnerhof, villa Parsifal (1981)

(1900) - en uiteindelijk een aantal ingetogen jugendstil-huizen ontwierp. Voor de
directeur van het Coolsingelziekenhuis, F.H. Schreve, tekende hij het herenhuis
Westersingel 109 (1905) met een gevel van witte verblendsteen. Het voor koopman
O. Schaedtler ontworpen herenhuis Parklaan 10 (1909) kreeg een vergelijkbare gevel
met bricornasteentjes. Ten slotte ontwierp hij voor houthandelaar A. van Stolk het
huis Schiekade 73 (1906) in Nieuw Historiserende stijl met opvallende
neo-empiredetails.
Van de Rotterdamse herenhuizen met jugendstil-elementen is Schiekade 77 (1896),
ontworpen door P.G. Buskens voor bouwondernemer C. Kurpershoek, een vroeg
voorbeeld. Een jugendstilvariant met elementen van de Oostenrijkse ‘Sezessionstil’
is het in 1904-'06 gebouwde Wagnerhof (Vijverlaan 61-63 en 71 k1-k9), bestaande
uit tien gepleisterde dubbele villa's met namen uit de opera's van Wagner, zoals
‘Tannhauser’ en ‘Lohengrin’, ‘Parsifal’ en ‘Siegfried’. J.F. van Teeffelen ontwierp
dit complex voor de koek- en suikerwarenfabrikant J.E. Dulfer. Tot de rijkst
uitgevoerde Rotterdamse jugendstil-huizen behoren Schiedamsesingel 161-165 (1901,
D.P. van Ameijden van Duijm) met hoefijzerbogen en floraletegeltableau's. Andere
voorbeelden zijn

Rotterdam, Woonhuis Schiedamsesingel 161-165

Westersingel 91 (1900, B. Hooijkaas), Mathenesserlaan 167-175 (1901, J.G. Meyns),
Hoflaan 111, Mathenesserlaan 297-299 en 394-396 (alle circa 1905),
's-Gravendijkwal 7 (1907) en Heemraadssingel 251-253 (circa 1908). Opvallend is
het materiaalgebruik bij Heemraadssingel 269 (1900; gele steen), Parkstraat 4 (1903;
lichtgele steen), Parkstraat 10 (1908; lichtrode steen) en Dordtsestraatweg 579
(1908; strekken met bricornasteen).
Voor muziekliefhebber J. Schreuder ontwierp J.P. Stok de opvallende natuurstenen
villa Essenlaan 62-64 (1903) met erker en loggia in een op het werk van C.R.
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Mackintosh geïnspireerde stijl met rationalistische en jugendstil-details. Het werk
van Jac. van Gils vertoont ook overwegend rationalistische elementen, zoals te zien
is bij het herenhuis Heemraadssingel 261 (1910), voorzien van een hoektoren met
tegelreliëfs. Andere voorbeelden van zijn werk zijn Heemraadssingel 249 (1910),
Parklaan 18-20 (1912-'13) en - met ‘Um 1800’-details - de herenhuizen Parklaan
38 (1912) en 's-Gravendijkwal 60-66 (1914). C. Bruynzeel ontwierp in diverse
stijlvarianten, waaronder in neorenaissance-stijl het huis Voorschoterlaan 44 (circa
1905), in neoromaanse stijl het pand Voorschoterlaan 54 (circa 1905), in ‘Um
1800’-stijl de huizen Essenlaan 12-24 (circa 1910) en in de classicistische variant
van de Nieuw Historiserende stijl het huis Slotlaan 31 (circa 1910). In die laatste
stijl ontwierp Ed. Cuypers voor houthandelaar J.P. Helmer de forse villa Oud
Walenburg (Walenburgerweg 31-33), die 1907 in de plaats kwam van een
laat-16de-eeuws buitenhuis. Andere voorbeelden in Nieuw Historiserende stijl zijn
de herenhuizen Heemraadssingel 221 (1910), 319 (circa 1910), 323 (1913) en 161-169
(1917; P.G. Buskens). Opmerkelijk is ook het herenhuis Parklaan 14 (1909),
ontworpen door A.W. Meyneken in rijke neo-Lodewijk XVI-stijl voor de Schiedamse
brandersfamilie Cuijper.
Expressionistische woonhuisarchitectuur is in Rotterdam nagenoeg afwezig. De
belangrijkste uitzondering vormt het werk van W. Kromhout, die voor A.J.M.
Goudriaan de dubbele woonhuizen Essenlaan 36-38 (1921) en Essenlaan 9-11 (1929)
ontwierp; de eerste met een expressionistisch geaccentueerde schoorsteen, de laatste
met ‘melkmeid-vensters’. Voor C.K. Diepeveen ontwierp hij de riante villa
's-Gravenweg 305 (1931) in expressionistische landhuisstijl. Een ontwerp in
zakelijkexpressionistische stijl van D. Roosenburg - met de voor zijn werk
kenmerkende stalen ramen - is de voor de jurist J.J. Krantz gebouwde villa Groene
Wetering 31 (1928-'29).
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In traditionalistische stijl ontworpen zijn de dubbele villa Groene Wetering 17-23
(1931, F.A. Eschauzier) en de voor bankier K.P. van der Mandele gebouwde, wit
gesausde villa De Boogerd ('s-Gravenweg 69; 1929-'30, M.J. Granpré Molière).
Voorbeelden van burgerwoningbouw in traditionalistische vormen zijn de door M.J.
Granpré Molière, P. Verhagen en A.J.Th. Kok in 1935 ontworpen woonhuizen
Abraham Kuyperlaan 37-43 en Dr. De Visserstraat 19-53.
Rotterdam kent diverse belangrijke voorbeelden van het functionalisme. Het meest
tot de verbeelding spreken de witte villa's van de directieleden van de Van
Nellefabriek. Voor directeur C.H. van der Leeuw ontwierpen J.A. Brinkman en L.C.
van der Vlugt de villa Kralingse Plaslaan 38 (1927-'28). Dit wit gepleisterde pand
met platte daken kreeg een dakterras met gymnastiekruimte. Voor mede-directeur J.
Sonneveld ontwierpen ze de villa Jongkindstraat 12 (1929-'33) - nu museumvilla
van het N.A.I. - met staalskelet en dakterras, alsmede de vergelijkbare villa's
Museumpark 9 (1931-'34) voor H.J. Boevé en Plaszoom 1 (1932-'35) voor J.G. Vaes.
Andere functionalistische voorbeelden zijn de dubbele villa Essenlaan 77-79 (1936,
W. van Tijen), het voor C. Gestel gebouwde huis Bentincklaan 23 (1937-'39, J.H.
van den Broek) en verder de villa Kraaijeveld

Rotterdam, Villa Jongkindstraat 12 (1999)

Museumpark 11 (1938), die sinds 1993 dient als Chabot Museum.
Voor de snel groeiende Rotterdamse bevolking verrezen steeds grotere
wooncomplexen of hele woonwijken, veelal met beneden- en bovenwoningen,
etagewoningen of portiekwoningen. Representatieve voorbeelden van deze gebouwen
zijn de met portieken uitgevoerde woonflat Westzeedijk (Westzeedijk 124-138;
1928-'29), naar ontwerp van F.L.J. Lourijsen en met beeldhouwwerk van J.C. Altorf,
en de woningen Honingerdijk 27-51 (circa 1930) en Frans Bekkerstraat 79 (1932,
J.H. van den Broek). Van den Broek ontwierp ook het complex Mathenesserplein
3-43 (1927-'29) met een achtlaags flat en tegenoverliggende convexe bouwblokken,
alsmede de portiek-etagewoningen Mathenesserdijk 108 e.v. (1935). In het Centraal
Plan, dat de Statenweg als belangrijkste as heeft, verrees in 1937-'38 naar plannen
van W.Th.H. ten Bosch, A.P.B. Otten en J.H. van den Broek een aantal gesloten
woonblokken met portiek-etagewoningen in functionalistische stijl. Belangrijk was
het al in 1931-'34 voor de woningvereniging ‘De Eendracht’ naar plannen van Van
den Broek gebouwde woningbouwcomplex Statenweg 39-45 [62]. Dit U-vormige
woonhof, met een opening aan de zijde van de Vroessenlaan, wordt internationaal
gezien als een tussenfase in de overgang van het gesloten bouwblok naar de
strokenbouw. Een vroeg voorbeeld van dat laatste is de door W.Th.H.
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Rotterdam, Woningbouwcomplex Statenweg 39-45 (zijde Vroessenlaan)

ten Bosch ontworpen strokenbouw Jaffa (Hebronstraat e.o.; 1936) [63], bestaande
uit noord-zuid geörienteerde drielaagse woningstroken.
De tweede ontwikkeling die van het gesloten bouwblok wegvoerde, was die van
de woonflat. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de in functionalistische stijl
gebouwde Bergpolderflat (Dr. De Visserstraat 65-207; 1933-'34) [64]. In 1928 richtte
A. Plate de ‘Maatschappij voor Volkswoningbouw’ op met als doel het
woningbouwprobleem op te lossen door de modernisering van bouwmethoden. Naar
ontwerp van directeur W. van Tijen verrees de negenlaags Bergpolderflat als de
eerste vrijstaande galerijflat van Nederland, uitgevoerd in staalskeletbouw en voorzien
van een lift en in oorsprong ook drie aangebouwde winkels. Voor dezelfde
maatschappij, maar bedoeld voor de middenklasse, verrees de Kralingse Plaslaanflat
(Kralingse Plaslaan 120-200; 1937-'38, W. van Tijen en H.A. Maaskant) als een
tienlaags galerijflat in beton-skeletbouw. Een bescheiden voorloper hiervan was de
Parklaanflat (Parkstraat 2; 1931-'32), deels voor eigen rekening opgetrokken door
Van Tijen met medewerking van J.H. van den Broek. Deze in staalskeletbouw
uitgevoerde flat bevatte zes luxe-woonappartementen en een penthouse. Andere
voorbeelden van flatgebouwen met luxe-appartementen zijn
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Rotterdam, Bergpolderflat (1994)

Nieuwe Binnenweg 149-151 (1930-'32; zeslaags) en Ungerplein 2 (1931-'35;
dertienlaags, nu kantoor), beide ontworpen door J.H. van den Broek, alsmede de
achtlaags woonflat Dennehove (Schiedamse Vest 2-52; 1939, J. Wils).
De wederopbouw na mei 1940 leidde tot een gedifferentieerd beeld. Er resteren
nog steeds enkele kort na 1945 gebouwde stroken eenlaags noodwoningen aan de
Eilertstraat e.o. Verder begonnen Van Tijen en Maaskant in 1941 in opdracht van
de ‘Maatschappij voor Volkswoningbouw’ met het plan voor de Zuidpleinflat
(Zuidplein), maar de bouw van deze vijftien bouwlagen hoge galerijflat in
beton-skeletbouw (119 woningen) vond pas plaats in 1947-'49. Van de andere
flatgebouwen dienen genoemd te worden de Vondelflat (Goudsesingel 270-282;
1953-'55, P. Mulder en W.B. Ouëndag), de Parkflat (Westzeedijk 176-270; 1955-'58,
E.F. Groosman), de Maastorenflat (Vasteland; 1956, H.D. Bakker) en de
Kralingerhoutflat (L. de Colignylaan; 1957, H.D. Bakker). Enkele voorbeelden van
naoorlogse woningbouwcomplexen met winkels op de begane grond zijn Beneden
Oostzeedijk 97-115 (1947-'48, H.M.J.H. Kraaijvanger), Witte de Withstraat 1-21

Rotterdam, Woningen Schiedamse Vest 49-77

(1949-'51, M. Lockhorst en A. Overeijnder) en Schiedamse Vest 49-77 (1949-'51,
J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys en L.A. van den Bosch). Van de naoorlogse
woningbouw is de wijk Pendrecht (Slinge e.o.) het beste voorbeeld van de
wijkgedachte. Op basis van een stedenbouwkundig plan van L. Stam-Beese verrees
in 1949-'53 een meer dan 6000 woningen omvattende strokenbouw opgedeeld in
vier buurten, elk met een eigen buurtwinkelcentrum. Het centrale plein (Plein 1953)
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kreeg uiteindelijk een groter winkelcentrum. Van de vele tot de verbeelding sprekende
Rotterdamse voorbeelden van moderne woningbouw vermelden we de meest
spraakmakende voorbeelden, te weten de Peperklip (Rosestraat 365 e.v.; 1979-'82,
C.J.M. Weeber), met betonnen gevelelementen voorzien van gekleurde tegels, het
woongebouw Kruisplein 151-153 (1981-'85, Mecanoo) en het complex Blaakse Bos
(Overblaak 22-180; 1981-'83, P. Blom), bestaande uit een woontoren (‘het potlood’)
en op een plateau over de weg gebouwde kubusvormige paalwoningen.
Hofjes. Het door Pieter Pické in empire-vormen ontworpen gebouw van de Kuijl's
Fundatie ('s-Gravenweg 71, Kralingen) [65], gesticht in 1812 door Anthony en
Anthonette Kuijl ter huisvesting van 16 hervormde weduwen, kwam in 1814 tot
stand aan de Schiekade. Wegens de uitbreiding van het St.-Franciscus Gasthuis is
het in 1969 over-
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geplaatst naar Kralingen, waar de onderkelderde eenlaags vleugel met regentenkamer
en opzichterwoning is herbouwd. Het Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht
(Vijverhofstraat 67) [66] is een U-vormig hofje van 18 woningen, gesticht in 1808
door Geertruy Groenevelt en verplaatst in 1865 en rond 1900. Het huidige hofje
(1902, gerenoveerd 1993-'94) is ontworpen door B. Hooijkaas en heeft boven de
regentenkamer een fraai jugendstil-tegeltablau (sectielwerk) vervaardigd door de
‘Porceleyne Fles’. Het hofje Uit Liefde en Voorzorg (Voorschoterlaan 79) [67],
gesticht in 1794 door Alida en Maria de Koker voor bejaarde remonstrantse of
doopsgezinde vrouwen, werd in 1904 op de huidige plaats herbouwd met
rationalistische details en met een jugendstil-tegeltableau van de firma Rozenburg.
Volkswoningbouw. Tot de invoering van de woningwet (1901) waren het vooral
particuliere ondernemers die (speculatie)woningbouw verwezenlijkten. Voorbeelden
hiervan zijn de hofjeswoningen Charloisse Kerksingel 28-32 (circa 1880), de
rug-aan-rugwoningen Loofdakstraat 2-24 (circa 1890) en de naar plannen van J.A.
Voorhoeve voor de ‘Maatschappij voor Werkmanswoningen Feyenoord’ gebouwde
beneden- en bovenwoningen aan de Eerste en Tweede Stampioendwarsstraat (1895).
Na de afkondiging van de gemeentelijke Bouw- en Woonverordening (1906) kwam
onder meer het woningbouwcomplex De Toekomst (Carnisselaan 25-61; 1907-'08)
tot stand met het veelzeggende opschrift ‘Bezigheid geeft Geluk’. De ‘Maatschappij
voor Volkswoningbouw’ liet arbeiderswoningen optrekken aan de Jasmijnstraat
(1914, J. van Gils en C.N. van Goor). Eveneens op Zuid verwezenlijkte de
‘Bouwvereniging Patrimonium’ het Patrimonium's Hof (nrs. 1-44; 1915, A.K.
Kruidhof) [68] als een gesloten blokbebouwing met beneden- en bovenwoningen
om een binnenhof.
In 1917 besloot de gemeente de woningbouw zelf ter hand te nemen. Op initiatief
van de socialistische wethouders H. Spiekman (en zijn opvolger A.W. Heykoop)
werd dat jaar de Gemeentelijke Woningdienst opgericht met A. Plate als

Rotterdam, Woonhuizen Justus van Effenblok

doortastende eerste directeur. In 1914 had de gemeente in Spangen grond gekocht
voor de bouw van arbeiders- en middenstandswoningen met een hoge
bebouwingsdichtheid. Voor de invulling van de bouwblokken waren zes achitecten
aangezocht. Van het werk van J.J.P. Oud, bleef hier vrijwel niets bewaard, wel van
J.C. Meischke en P. Schmidt aan de Huygensstraat (1918-'20). Verder is er het
Mathenesserhof (Mathenesserstraat 3-60; 1926), ontworpen door J.H. de Roos en
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W.F. Overeijnder met expressionistische details. Het belangrijkst is het Justus van
Effenblok (J. van Effenstraat 1-171; 1921-'22) [69] naar een ontwerp met
expressionistische details van M. Brinkman (1918). Dit complex is opgebouwd uit
geschakelde ‘huizen’ die elk bestaan uit vier woningen: een dubbel brede benedenen bovenwoning op de begane grond en de eerste verdieping en daarboven twee
maisonnettes met slaapvertrekken op de vierde bouwlaag onder een plat dak.
Vernieuwend was de ontsluiting van de maisonnettes aan de binnenzijde van het
dubbele bouwblok via een in gewapend beton uitgevoerde galerij, een aantal
trappenhuizen en een lift voor leveranciers-karren. Midden in het door poorten
toegankelijke blok bevindt zich het voormalige centrale bad- en washuis. Het complex
is bij de renovatie in 1984 wit gesausd.
Op Zuid was de grond goedkoper en konden tuindorpen worden gebouwd. Daarbij
werd geëxperimenteerd met betonwoningen. Volgens het gietsysteem van Schnellbau
Kossel en naar plannen van J.H. Hulsebosch verrees in 1921-'22 de wijk Kossel I
(Violierstraat e.o.) met pannendaken, gevolgd door Kossel II (Resedastraat e.o.) met
platte daken. Met de geprefabriceerde betonblokken van het systeem Isola van de
Bredase firma Stulemeyer bouwde men in 1920-'21 het 1ste Stulemeyercomplex
(Dortsmondstraat e.o.) en het 2de Stulemeyercomplex (Van Malsenstraat e.o.) naar
plannen van J.M. van Hardeveld en J. Pauw. Het beroemdst is echter de in 1925 door
J.J.P. Oud ontworpen wijk Kiefhoek (Kiefhoekstraat e.o.; 1928-'30, gereconstrueerd
1989-'95) [70]. Hier kregen de met traditionele materialen in lange stroken gebouwde
eengezinswoningen een functionalistisch uiterlijk door de bepleistering en door de
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Rotterdam, Volkswoningbouw 1ste Stulemeyercomplex

Rotterdam, Tuindorp Vreewijk

afgeronde hoeken bij de winkels. Het Tuindorp Vreewijk (Lede e.o.) [71] ontstond
mede door de dalende arbeidskosten in de crisistijd en de voorkeur van de ontwerpers
voor traditionalistische bakstenen woonhuizen met pannen daken. Bankier K.P. van
der Mandele en notaris L.C.J.C. van Ravesteyn namen al in 1913 het initiatief tot de
oprichting van het ‘Eerste Rotterdamse Tuindorp’. Van het door M.J. Granpré Molière,
P. Verhagen en A.J.Th. Kok opgestelde plan met veel groen konden de eerste
woningen in 1917-'20 worden verwezenlijkt aan de Lede en De Brink en omgeving.
Een aantal woningen werd ontworpen door J.H. de Roos en W.F.
Overeijnder. Een tweede gedeelte van de in totaal ruim 5000 woningen kwam in
1920-'28 tot stand (gerenoveerd vanaf 1977).
Winkels. Vrijwel het gehele winkelapparaat van Rotterdam werd verwoest in mei
1940. In de oudere wijken buiten de brandgrens zijn enkele interessante winkelpuien
bewaard gebleven, zoals bij de met neorenaissance-details uitgevoerde hoekwinkels
Nieuwe Binnenweg 67 (circa 1895), Witte de Withstraat 38-40 (1896, J.C. Meijers)
en Admiraliteitsstraat 80 (1896, B.Th. Kraaijvanger). Eclectische details hebben de
hoekwinkels Tolhuisstraat 2 (Katendrecht) - met vrouwenfiguren die een scheepsboeg
dragen - en Nieuwe Binnenweg 162-164, alsmede de van hoge puien voorziene
winkels Burg. Hoffmanplein 2-14 (Noordereiland), alle gebouwd rond 1895.
Jugendstil-details vertonen Avenue Concordia 55-57 (1899, H.A. Lieuwens) en Oude
Binnenweg 144 (1901). Dezelfde vormen, maar dan gecombineerd met lichtgekleurde
baksteen, zijn te zien bij Nieuwe Binnenweg 127 (1907; met bricornasteentjes) en
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Rosier Faassenstraat 6-14 (circa 1910) en 22 (1912). Klinknagelpuien hebben de
winkels Bergselaan 200 (circa 1910), Spanjaardstraat 105 (circa 1910) en
Spanjaardstraat 9 (1912). Uitgevoerd in sobere zakelijkexpressionistische stijl zijn
de woon- en winkelpanden Nieuwe Binnenweg 90-116 (1937, H.M.J.H. Kraaijvanger).
De na 1940 bij museum Boijmans Van Beuningen gebouwde noodwinkels werden
gaandeweg vervangen door twee winkelgebieden met functionalistisch vormgegeven
winkels. Op de hoek van Hoogstraat en Westewagenstraat verrees het
Schoenenmagazijn Huf (1952-'54) en op de hoek van de Vlasmarkt de Galeries
Modernes (1954-'57), beide ontworpen door J.H. van den Broek en J.B. Bakema.
Meer oostwaarts richting Blaak bouwde men winkels met afwisselend daarop
appartementen (1952-'55, B. Merkelbach en P. Elling). Het slechts licht beschadigde
warenhuis van De Bijenkorf uit 1929 werd in 1957 ge-
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sloopt na de voltooiing van het nieuwe warenhuis Coolsingel 105 (1955-'57) [72],
ontworpen door M. Breuer en A. Elzas met opvallende raatvormige, in twee richtingen
gefrijnde, travertinplaten met spleetvensters.
In 1953 opende het winkelcentrum ‘De Lijnbaan’ (Lijnbaan ong.) [73], waaraan
vanaf 1948 was gewerkt naar plannen van J.H. van den Broek en J.B. Bakema in
samenwerking met F.J. van Gool. Aan twee kruisende voetgangersstraten - een lange
parallel aan de Coolsingel en haaks daarop de Korte Lijnbaan - liggen winkels met
doorlopende luifels. Het geheel is aangekleed met kiosken, vitrines en bloembakken.
In 1962-'66 is de Lijnbaan doorgetrokken naar het Binnenwegplein. Naast tweelaags
winkels zijn er ook splitlevel-winkels, alle met een betonskelet. Aan beide zijden
zijn voor de bevoorrading expeditiestraten aangelegd. De westelijke (Van Gendtstraat)
vormt tevens de toegang tot de rond een gemeenschappelijk groengebied gebouwde
Lijnbaanflats (1954-'56, H.A. Maaskant, A. Krijgsman en H.D. Bakker). Als prototype
van het verkeersvrije winkelcentrum heeft ‘De Lijnbaan’ overal ter wereld navolging
gekregen. Lijnbaan en Hoogstraat zijn met elkaar verbonden door de onder de
Coolsingel doorlopende Beurstraverse (1996, P.B. de Bruijn) ook ‘De Koopgoot’
genoemd.
Horeca. Het opmerkelijke eclectische

Rotterdam, Winkelcentrum De Lijnbaan (1999)

pand Hendrik de Keyserstraat 72 werd in 1877 gebouwd naar ontwerp van Ch.
Eckhart als klokkenfabriek ‘De Bazuin’, maar begin 20ste eeuw ingericht als
‘Burgerhotel De Zon’. Het gebouw heeft een rijk bewerkte ingang. Een eclectische
vormgeving heeft ook het met bovenwoningen opgezette café Diergaardesingel 98
(circa 1892, J.C. Meijers). In chaletstijl uitgevoerd is het café Parkkade 1 (circa
1895). Café Parkzicht (Kievitlaan 25) is in 1912 ontstaan door een ingrijpende
verbouwing in rationalistische stijl van een oude officierensociëteit (1856). Het café
Capitool (Heemraadssingel 260) kreeg in 1921 naar plannen van D. Moerman een
art déco-pui met tegels van de tegelfabriek Westraven. Zowel het met late
jugendstil-elementen uitgevoerde Hotel Central (Kruiskade 12; 1916, P. Vermaas)
[74] als het in zakelijk-expressionistische stijl gebouwde Hotel Atlanta (Coolsingel
97; 1931, F.A.W. van der Togt) [75] hebben het bombardement van 1940 doorstaan.
Wel verwoest werd het in de architectuur van De Stijl gebouwde café De Unie
(1924-'25, J.J.P. Oud) [76], dat opviel door de vlakverdeling en het gebruik van
primaire kleuren. De voorgevel is in 1985-'86 op de huidige plek (Mauritsweg 35)
gereconstrueerd onder leiding van C.J.M. Weeber. Van na de oorlog dateert het
moderne Hilton Hotel (Weena 10; 1958-'64, H.A. Maaskant).
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Bankgebouwen. Ontworpen in ‘Um 1800’-stijl is het bankgebouw Prins
Hendrikkade 67-69 (circa 1910, P.J. Lemmens). Het voorm. bankgebouw ‘RH’
(Schiedamse Vest 89; 1928) is een traditionalistisch pand met afgeronde hoek.
Eveneens traditionalistisch van vormgeving is de robuuste voorm. bank R. Mees &
Zn. (Blaak 10) [77], gebouwd in 1930-'34 naar plannen van A.J. Kropholler en A.A.
van Nieuwenhuyzen; Kropholler leidde ook het herstel en de vergroting in 1946-'50.
Het voorm. bijkantoor van R. Mees & Zn. ('s-Gravendijkwal 108; 1929-'31, J.A.
Brinkman en L.C. van der Vlugt) [78] is een functionalistisch pand op een met zwarte
natuursteen beklede onderbouw. Andere functionalistische voorbeelden zijn het
twaalf verdiepingen hoge gebouw van de Hollandse Bank Unie (Coolsingel 104;
1939-'40, W.M. Dudok; uitbouw 1986) [79], ook wel ‘Erasmushuis’ genoemd, en
de voorm. Incassobank (Goudsesingel 513; 1939-40, B. van Veen van bureau B.
Hooijkaas & Zn.) [80]. De laatste is een zes verdiepingen hoog bank- en
appartementengebouw.
Voorbeelden van naoorlogse nieuwbouw zijn de aan de Blaak gesitueerde
gebouwen van de voorm. Nederlandse Handel-Maatschappij (Blaak 34; 1946-'50,
C. Elffers en A.A. van Nieuwenhuyzen) [81], de voorm. Incassobank (Blaak 40;
1946-'50, E.H. en H.M. Kraaijvanger) [82] - met een afgeronde hoek in schokbeton
- en de voorm. Twentsche Bank (Blaak 28; 1948-'50, A. van der Steur en B. Hooijkaas)
[83]. De eerste twee hebben bouwsculptuur van N. Klaassen, de laatste is voorzien
van beelden van C. van Kralingen. Een goed voorbeeld van traditionalistische
wederopbouwstijl is de door H.F. Mertens ontworpen grote Rotterdamse Bank
(Coolsingel 119; 1947-'49) [84], nu ABN-AMRO-bank, voorzien van beelden rond
de ingang (H.C.E. Héman) en het gevelbeeld ‘Vrede en Welvaart (1953; P.
Starreveld). Vergelijkbaar traditionalistisch is de voorm. Nationale
Levensverzekering-Bank (Schiekade 830; 1942-'49, C. Elffers en A.A. van
Nieuwenhuyzen) [85] met beelden van Christiaan Huygens en Johan de Witt (A.
Termote). Het voorm. bijkantoor van de Nederlandse Bank (Boompjes 250; 1950-'55,
H.T. Zwiers)
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Rotterdam, Witte Huis (1981)

[86] is voorzien van een fronton met decoratie (L. van Roode en W. Verbon). De
voorm. Verenigde Spaarbank (Botersloot 23-27) [87], gebouwd in 1952-'57 naar
ontwerp van J.J.P. Oud uit 1942, is geheel met geglazuurde baksteen bekleed.
Het Witte Huis (Wijnhaven 3) [88] verrees in 1897-'98 naar ontwerp van W.
Molenbroek voor G.H. en H.M. van der Schuyt. Dit kantoorgebouw met elf
verdiepingen en een uitzichtplateau (45 meter) was lange tijd het hoogste
kantoorgebouw van Europa en had al liften en elektrisch licht. Anders dan zijn
Amerikaanse voorbeelden had deze ‘wolkenkrabber’ geen staalskelet, maar dikke
dragende bakstenen muren, onder bekleed met hardsteen en daarboven met
geglazuurde steen. De decoratie vertoont neoromaanse en jugendstil-details. Door
S. Miedema gemaakte beelden in de nissen stellen verschillende takken van
bedrijvigheid voor.
Het voorm. hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn (Wilhelminakade 88)
[89], sinds 1993

Rotterdam, Hoofdkantoor Holland Amerika Lijn

hotel ‘New York’, werd in 1901 gebouwd met jugendstil- en rationalistische elementen
naar ontwerp van J. Muller en C.M. Droogleever Fortuyn. Uitbreidingen volgden in
1908 en 1916, en verder in 1920 toen naar plannen van J. Muller en C.B. van der
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Tak twee torens met art déco-elementen verrezen. Ook bewaard bleven de
aankomsthal (1937-'38) en het werkplaatsengebouw (1953), nu ‘Las Palmas’, beide
ontworpen door J.H. van den Broek en J.B. Bakema. In 1971 vertrok het laatste
transatlantische schip van de H.A.L.
Het Bouwcentrum (Kruisplein 15) [90] is een zestienhoekig kantoor- en
expositiegebouw met lichtkoepel en voorzien van glazen bouwstenen in een
‘shake-hands’-combinatie van zichtbare betonconstructie met bakstenen vullingen.
Het werd in 1946-'48 gebouwd als informatie- en documentatiecentrum voor de
Nederlandse bouwwereld naar plannen van J.W.C. Boks, die ook de uitbreiding langs
de Weena (1955-'56) ontwierp en die adviseerde bij de kantoortoren (1967-'70; W.
Eijkelenboom en A. Middelhoek). Het complex is gerenoveerd in 1991.
Overige kantoorgebouwen. Het voorm. kantoorgebouw van de firma A.J.M.
Goudriaan (Veerhaven 7; 1907-'09, mogelijk W. Kromhout) [91] is uitgevoerd in
gele verblendsteen en voorzien van jugendstil-details.
Onder de hoekerker zit een als Hermes uitgevoerd boegbeeld. Andere
kantoorpanden met jugendstil-details zijn Willemskade 23-24 (1904, F.A. Koch) en
Calandstraat 5-15 (1908-'12). Het voorm. Stokvisgebouw (Westzeedijk 507) kwam
in 1909 tot stand naar plannen van J. Verheul en C.N. van Goor voor de
Handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zn. Na oorlogsschade werd het pand in 1946-'48
uitgebreid naar ontwerp van H. Geistdorfer en kreeg het de naam ‘Oceaanhuis’. J.H.
de Roos en W.F. Overeijnder ontwierpen in Nieuw Historiserende vormen met
oriëntaalse details en verwijzingen naar de scheepvaart de voorm. kantoorpanden
van Van Uden (Veerhaven 14-15; 1910-'15) [92] en W. van Driel's (Maaskade 113;
1913-'14; nu ‘Ooms’) [93]; beide hebben een rijk
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uitgevoerde natuurstenen gevel en een dwars geplaatst zadeldak met nokreclame.
Eveneens ontworpen in Nieuw Historiserende vormen zijn het Scheepvaarthuis
(Veerhaven 2; 1909, J.P. Stok; verhoogd 1948) [94], het Westerkadehuis (Westerkade
1-6; 1914, J.P. Stok en G. Diehle) [95] - hoofdkantoor van de Steenkolen Handels
Vereeniging - en het kantoorgebouw van de Graan Elevator Maatschappij (Parklaan
8; 1914, M. Brinkman) [96], dat de classicistische variant van deze stijl
vertegenwoordigt.
Op voorspraak van A.J.M. Goudriaan ontwierp W. Kromhout in rijke
expressionistische stijl het voorm. kantoor van de Scheepvaartvereniging Zuid (P.
de Hoochweg 110; 1920-'22) [97], waarvan de masten op het dak en de boegvormige
gevelbeëindiging verwijzen naar de scheepsbouw. Kromhout ontwierp ook het voorm.
kantoorgebouw van de firma W.B. Diepeveen (Pelgrimsstraat 1; 1929-'30) [98],
voorzien van een opvallende slanke en rijzige hoektoren met de bedrijfsnaam. Andere
voorbeelden met expressionistische elementen zijn het voorm. kantoor van de
Rotterdamse Lloyd (Lloydstraat 31-41; 1920-'22), het voorm. Batavierhuis (P. de
Hoochweg 108) van de firma W.H. Müller & Co. en het voorm. kantoorgebouw van
de General Steam Transport Co. (Van Vollenhovenstraat

Rotterdam, Kantoorgebouw firma W.B. Diepeveen

62; 1922). In zakelijk-expressionistische stijl ontwierp H.F. Mertens het voorm.
hoofdkantoor van Unilever (Rochussenstraat 40; 1930-'31, uitgebreid 1959-'62) [99].
Dit forse wigvormige gebouw met een toren en hoofdingang aan de korte zijde heeft
inwendig een betonskelet. Het glas-in-loodwerk in de toren is van J. Nicolas; de
beelden zijn van J. Raedecker. Het gebouw is in 1993-'84 verbouwd tot hogeschool.
W.M. Dudok ontwierp het verzekeringskantoor De Nederlanden van 1845 (Meent
88; 1952) [100] met traditionalistische en functionalistische details (sinds 1991
grand-café Dudok). Voorbeelden van naoorlogse kantoorgebouwen zijn de
verzekeringskantoren voor de De Utrecht (Coolsingel 75; 1961, J.J.P. Oud) en Stad
Rotterdam (Blaak 333; 1957-'60, E.H. en H.M. Kraaijvanger; verbouwd 1990), en
verder het voorm. Shell-gebouw (Hofplein 19-20) - bestaande uit een lager deel
(1957-'60, C.A. Abspoel) en een hoge kantoortoren (1974-'76, P. Zanstra) - en het
Adriaan Volkerhuis (Oostmaaslaan 55-71; 1973-'74, H.A. Maaskant). Het
Amerikaanse bureau van L. Skidmore, N.A. Owings & J.O. Merill tekende voor de
drie dominante kantoortorens van Europoint (Marconistraat 15; 1971-'75). Recente
voorbeelden zijn het nieuwe kantoor van Stad Rotterdam (Weena 70; 1986-'90,
T.M.H. van der Put), het AEGON-kantoor (Hofplein
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33; 1987, J.H. Ploeger), de Willems Werf (Boompjes; 1983-'89, W. Quist), het
Robecokantoor (Coolsingel 120; 1987-'92, W. Quist), het 151 meter hoge
hoofdkantoor van Nationale Nederlanden, of ‘Delftse Poort’ (Weena 505; 1987-'92,
A. Bonnema), het nieuwe Unilevergebouw (Weena 455-457; 1988-'92, J. Hoogstad)
en het Fortiskantoor (Blaak 555; 1994-'96, C.F. Murphy en H. Jahn).
Windmolens. Korenmolen De Zandweg (Kromme Zandweg 99), een wit
gepleisterde ronde stenen stellingmolen met een met dakleer beklede kap, is in 1723
gebouwd en in 1959 gerestaureerd. Uit 1731 stamt de Pendrechtse molen (Charloisse
Lagedijk 364), een ronde stenen grondzeiler met een met riet gedekte kap. Deze
poldermolen met scheprad is in 1991 naar de huidige plek overgebracht. De in 1792
gebouwde snuifmolen De Ster (Plaszoom 324) [101] is een stellingmolen met
bakstenen voet en een met riet gedekte romp en kap. Deze molen is in 1866 verplaatst
en na brand (1962) herbouwd. Van hetzelfde type maar dan op een houten onderbouw
is de snuifmolen De Lelie (Plaszoom 356) [102] uit 1840. In het naastgelegen houten
karottenfabriekje (Plaszoom 360) ondergingen tabaksbladeren een voorbewerking
om daarna in de molen te worden vermalen tot snuiftabak.
Pakhuizen. Van de oudere pakhuizen resteert na 1940 niets. Alleen op het Tweede
Nieuwe Werk staat een reeks
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sobere neoclassicistische pakhuizen met afgeronde hoek, te weten de vijflaagse
pakhuizen Calandstraat 14-20 (1856) en de door J. van Limburgh ontworpen
vierlaagse pakhuizen Calandstraat 38-40 en Rivierstraat 1-139 (beide 1857).
Havenbedrijfsgebouwen. In 1872 richtte het raadslid L. Pincoffs de Rotterdamse
Handelsvereeniging (R.H.V.) op met als doel Rotterdam te ontwikkelen tot
wereldhaven. Technisch directeur Th.J. Stieltjes maakte het plan voor enkele havens
op Zuid, waarvan de Entrepothaven in 1873 gereed kwam. Hier verrees in 1875-'79
het (voorm.) douanekantoor Vrij Entrepot ‘De Vijf Werelddelen’ (Handelsplein 3)
[103] naar ontwerp van G.J. Morré en met technisch advies van Th.J. Stieltjes. Dit
200 meter lange complex van vijf vierlaags pakhuizen - elk genoemd naar een
werelddeel - was bestemd voor de belastingvrije opslag van transitogoederen. Het
entrepot heeft zware zelfdragende gevels en inwendig gietijzeren I-vormige kolommen
die samengestelde ijzeren vollewandliggers dragen. Het bijbehorende
romantisch-classicistische poortgebouw (Stieltjesstraat 27-38; 1879, J.S.C. van de
Wall) diende als kantoorgebouw. Door financiële malversaties ging Pincoffs' R.H.V.
in 1879 failliet, waarna

Rotterdam, Koffiepakhuis Santos

de gemeente het haventerrein overnam. In 1997 is het entrepot verbouwd tot woningen
en appartementen, waarbij de elektrische portaalkranen uit 1908 bewaard zijn
gebleven.
Door de verwoestingen in 1940 en 1944 en het gaandeweg verschuiven van de
handelsactiviteiten naar de Botlek en Europoort is relatief weinig van de
oorspronkelijke havenarchitectuur bewaard gebleven. Belangrijke uitzonderingen
zijn het in neorenaissance-stijl uitgevoerde Leidsche Veem (Wilhelminakade 44-48;
1898, C. van Seem) [104], het met rationalistische elementen ontworpen zeslaags
koffiepakhuis Santos (Brede Hilledijk 95; 1901, J.P. Stok en J.J. Kanters) [105] en
de voor Pakhuismeesteren verwezenlijkte pakhuizen Sumatra, Java, Borneo en
Celebes (Wilhelminakade 52-58; 1940-'41).
Op Noord liet het Blauwhoedenveem in 1912-'14 naar ontwerp van J.J. Kanters
het enorme Sint-Jobsveem (St.-Jobsweg 40) [106] bouwen met twee zeslaags
veemgebouwen (St. Job I en II). Het bijbehorende silogebouw (gesloopt 1986-'87)
was geheel opgetrokken in gewapend beton, terwijl het veemgedeelte alleen galerijen
van gewapend beton heeft en inwendig een constructie van met beton gevulde
gietijzeren kolommen en ijzeren balken. Voor Thomson's havenbedrijf (Brede
Hilledijk 62-70) [107] ontwierp J.P. Stok in 1904 een rationalistisch bedrijfsgebouw
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met woningen en een opvallende grote hoektoren (gerenoveerd 1981-'82). Voor de
in 1908 gestichte Graan Elevator Maatschappij ontwierp Stok de in 1910 gebouwde
meelfabriek De Maas (Brielselaan 7) [108]. In 1931-'31 werd naar plannen van J.A.
Brinkman en L.C. van der Vlugt een in glijbekisting gebouwde silo toegevoegd. Een
verdere uitbreiding van de nu door ‘Quaker Oats’ gebruikte fabriek volgde in 1952.
De Nederlandse bakkerijen lieten in 1913-'14 naar plannen van M. Brinkman de
meelfabriek Meneba (Brielselaan 115) [109] bouwen. Het kenmerkende torentje
dateert uit die tijd; in 1953 volgde de uitbreiding met een enorm silocomplex (M.J.L.
Gadron). Aan de Rijnhaven verrees in 1951 naar plannen van J.J.M. Vegter de
meelfabriek Latenstein (Veerlaan 3) [110], waaraan in 1964 een grotere tweede
graansilo is toegevoegd. Het in opdracht van de Coöperatieve Groothandelsvereniging
‘De Handelskamer’ gestichte Hakagebouw (Vierhavensstraat 40-42; 1931-'32,
gerenoveerd 1994) [111] is een functionalistisch ontwerp van H.F. Mertens en J.
Koeman.
De voorm. Van Nellefabriek (Van Nelleweg 1) [112], het bekendste Nederlandse
voorbeeld van een functionalistisch fabrieksgebouw, kwam in 1925-'30 tot stand
naar ontwerp van L.C. van der Vlugt (en J.A. Brinkman) in opdracht van directeur
C.H. van der Leeuw. Op basis van het toenmalige fabricageproces ontstond een
complex met fabrieksdelen voor tabak (achtlaags), koffie (vijflaags) en thee (drielaags)
en aan de voorzijde een concaaf kantoorgebouw met haakse vleugel. Luchtbruggen
verbinden het kantoorgebouw en het pakhuis aan de Schie-zijde met de tabaksfabriek,
die wordt bekroond door een rond uitzichtspaviljoen. De gebouwen hebben
betonvloeren op betonnen paddestoelkolommen en vliesgevels met stroken van smalle
stalen ramen. Voor de constructie was J.G. Wiebenga verantwoordelijk en bij de
tuinaanleg was M. Ruys betrokken. Uitbreidingen volgden in 1942-'43 en 1967. Na
de verkoop in 1998 is de fabriek verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw.
Het Atlantic-Huis (Westplein 1-3)
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Rotterdam, Van Nellefabriek (1994)

[113] is een in 1928-'30 naar ontwerp van P.G. Buskens gebouwd
bedrijfsverzamelgebouw in sobere art déco-stijl met decoraties van W.C. Brouwer.
Dit gebouw, met ondergrondse parkeergarage, winkels en horeca op de begane grond
en kantoren op de vijf verdiepingen daarboven, verrees in opdracht van de exploitanten
W.A.M. Daniël en H.F. Kerstens.
Het Groothandelsgebouw (Stationsplein 45) [114], een monumentaal
bedrijfsverzamelgebouw met drie binnenplaatsen, kwam in 1949-'51 tot stand naar
ontwerp van H.A. Maaskant en W. van Tijen op het terrein van de oude diergaarde
als eerste symbool van de Rotterdamse wederopbouw. Het functionalistische gebouw
heeft prefab-betonnen gevelplaten. Op het dak boven de hoofdingang bevond zich
vanaf 1961 lange tijd de bioscoop ‘Kriterion’.
Overige bedrijfsgebouwen. Een neoclassicistisch ontwerp van J.M. van
Binsbergen en J.C. Bellingwout is het voorm. hoofdkantoor van de Nieuwe
Rotterdamse Courant (Witte de Withstraat 65; 1874). Het drielaagse drukkerij- en
ververijgebouw van de voorm. Kralingsche Katoenmaatschappij (Honingerdijk 9)
[115] - gesticht in 1720 - kwam tot stand na brand in 1882 naar plannen van C. de
Maas en C. Bruynzeel. In rijke neorenaissance-stijl uitgevoerd is de voorm.
margarine- en kaasfabriek ‘J. Laming & Sons’ (Maaskade 119-121)

Rotterdam, Groothandelsgebouw

[116], gebouwd in 1889-'95 naar plannen van J.P. Stok. In 1919 betrok de
distilleerderij Hulstkamp & Zn. & Molijn het pand. In 1891 gebouwd, met drie
topgevels in neorenaissance-stijl, is de margarinefabriek ‘Van den Bergh’
(Nassaukade 3) [117]. Deze fabriek ging in 1930 op in Unilever. Dwars over het
oude gebouw heeft men in 2003 het hoofdkantoor van Unilever Bestfoods gebouwd.
Van de Rotterdamse Cementsteenfabriek ‘Van Waning & Co.’ (Nijverheidstraat 53)
[118] resteert alleen het door J.I. van Waning in 1898 ontworpen kantoorgebouw,
dat werd uitgevoerd met in eigen productie vervaardigde kunstzandsteen-onderdelen.
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Jugendstil-elementen vertoont het bedrijfspand van Kaufmann's Huidenhandel
(Westzeedijk 521-523; 1910) en expressionistische details zijn zichtbaar bij de door
W. Kromhout ontworpen drukkerij en uitgeverij ‘Wyt’ (P. de Hoochweg 111;
1923-'25). Kromhout ontwierp in zakelijk-expressionistische stijl ook diverse
uitbreidingen voor de in 1873 te Rotterdam gestichte Heinekens bierbrouwerij
(Crooswijksesingel 50) [119]. Van het in 1968 gesloten bedrijf resteren de hoge
ziederij (Brouwhuis; 1923) aan de singel en het kantoorgebouw (1932; beeldhouwwerk
W. Vos). Een functionalistisch ontwerp van J.H. van den Broek is de voorm. fabriek
van Tollens & Co. schoonmaakartikelen (Overschieseweg 35; 1941-'43). Een
opmerkelijk voorbeeld van wederopbouwarchitectuur is het voorm. gebouw van de
Rotterdamse Citrusveiling (Marconistraat 25; 1955, H.A. Maaskant). Op de verdieping
bevindt zich een overkragende gebogen veilingzaal.
Het voorm. Drinkwaterleidingterrein (Watertorenweg 180) [120] werd in
1871-'74 ingericht op basis van een plan uit 1869 van C.B. van der Tak en adviseur
W.N. Rose. Centraal staat de in 1984-'86 gerestaureerde forse bakstenen watertoren,
ontworpen door Van der Tak met neoclassicistische en neoromaanse details
(rondbogenstijl). Het ijzeren vlakbodemreservoir wordt gedekt door een koepelvormig
zinken dak met in de lantaarn een extra drukreservoir. Tot de oudste fase behoren
ook vijf filterbakken

Rotterdam, Rotterdamse cementsteenfabriek Van Waning & Co.
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met neoclassicistische filterhuisjes. In dezelfde stijl als de watertoren verrezen de
directeurswoning (Rijnwaterstraat 10; 1887), het pompstationsgebouw (1884-'88;
uitgebreid 1895) en het laboratorium (Watertorenweg 160; 1896-'97). Het
pompstationsgebouw is na brand in 1982 nu deels in gebruik als wijk- en
winkelcentrum, het laboratorium is verbouwd tot appartementen. Na de overgang
op de snelfiltermethode (1928) bouwde men naar plannen van A. van der Steur enkele
snelfiltergebouwen (Watertorenweg 402-504; 1928-'29, 1941 en 1950). In 1973-'77
ontstond bij de Van Brienenoordbrug het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf
(Schaardijk 150) naar ontwerp van W.G. Quist met twee grote druppelvormige
reinwaterreservoirs.
Overige nutsgebouwen. Het in 1979 gesloten openbaar slachthuis (Boezemstraat
188-240) is nog herkenbaar aan het resterende eclectische kantoorgedeelte uit 1883
naar ontwerp van A. Brans. Van de in 1879 gestichte, in 1913 uitgebreide en in 1968
gesloten gasfabriek Feijenoord (Persoonshaven 906) zijn de schoorsteen (met
waterreservoir uit 1915) en de onderbouw van twee gashouders behouden. De in
1909 gestichte nieuwe gasfabriek (bij Keileweg 59) heeft een gashouder uit 1935.
In 1904-'05 verrees naar ontwerp van A.J.Th. Kok de voorm. elektriciteitsfabriek
‘Schiehaven’ (Lloydstraat 5) [121], een fors fabrieksgebouw met vierlaags
kantoorgedeelte dat tot 1988 als zodanig dienst heeft gedaan. Voorbeelden van
telefoniegebouwen zijn het in vakwerk uitgevoerde achtzijdige telefoonkabelhuisje
(Noordsingel ong.; 1906) en het sobere gebouw met expressionistische details van
de derde telefooncentrale (Vlaggemanstraat 15; 1925).
Het voorm. G.E.B.-gebouw (Rochussenstraat 230-734) [122] is een veertien
verdiepingen tellend kantoorgebouw voor het Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf,
gebouwd in 1929-'31 naar ontwerp van J. Poot en A. van der Steur. De
betonskeletconstructie is ontworpen door A.E. van Genderen Stort. Het gebouw staat
prominent in het door W.G. Witteveen ontworpen uitbreidingsplan Dijkzigt (1926)
en was lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Nederland (65 meter). In 1993 is
het kantoor verbouwd tot wooneenheden.
Stations. Het voorm. tramstation van de R.T.M. (Rosestraat 123), een gepleisterd
pand uit 1903 met rijk bewerkte ingang en jugendstil-elementen, was tot 1964 het
vertrekpunt van de (stoom)tram naar de Zuid-Hollandse eilanden. Van de in 1904-'08
aangelegde Hofpleinlijn (Rotterdam-Den Haag) resteert na verwoesting van het
kopstation (1940) alleen het dubbelsporig spoorviaduct met breder eindemplacement,
dat sinds 1990 dienst doet als station Rotterdam-Hofplein (Boekhorststraat 44) [123].
Het langgerekte en hooggelegen spoorviaduct werd in gewapend beton uitgevoerd
op basis van een door A.C.C.G. van Hemert aangepast plan van de Parijse firma
Hennebique. Ter vervanging van het in 1940 verwoeste station ‘Delftse Poort’ verrees
in 1953-'57 wat westelijker het Rotterdam Centraal Station (Stationsplein 1) [124]
naar plannen van S. van Ravesteyn. De centrale hal wordt geflankeerd door gebogen
kantoorvleugels die eindigen in decoratieve poorten met beeldhouwwerk van J.H.
Baas. De perronoverkappingen zijn uitgevoerd in de vorm van dubbele gebogen
betonschalen. Van Ravesteyn ontwierp eveneens in expressief-functionalistische stijl
de stations Rotterdam-Noord
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Rotterdam, Brug De Hef

(Bergweg 8; 1953) en Rotterdam-Bergweg (Bergweg 335; 1960). Het busstation bij
Rotterdam C.S. (1985-'87) is ontworpen door R. Koolhaas. Gebouwd vanwege de
aanleg van de spoortunnel onder de Maas zijn de opmerkelijke stations Rotterdam
Blaak (Blaak ong.; 1993, H.C.H. Reijnders) en Rotterdam Lombardijen (Zuidkreek
ong.; 1996, P.H. van der Ree) Het voorm. stationspostkantoor (Delftseplein 31)
[125], gebouwd in 1954-'59 in wederopbouwarchitectuur naar plannen van E.H. en
H.M. Kraaijvanger, is een schijfvormige hoogbouw met in het midden dubbelhoge
werkzalen ten behoeve van de postsorteermachines. De betonsculptuur is van L. van
Roode.
Maasbruggen en -tunnel. Een dubbelsporige draaibrug over de Koningshaven
en aansluitend een vijf bogen lange vaste brug over de Nieuwe Maas vormden samen
de Oude Willemsbrug (1870-'86). Van het in 1993 na de aanleg van de nieuwe
spoortunnel gesloopte vaste deel van deze spoorbrug resteert aan de noordzijde het
voorm. brugwachtershuisje (Wijnhaven ong.; gerestaureerd 1992). Het draaiende
deel werd in 1925-'27 vervangen door De Hef (bij Prins Hendrikkade 58) [126], een
in vakwerk uitgevoerde ijzeren hefbrug met twee zeer hoge heftorens, ontworpen
door P. Joosting en uitgevoerd door de Gute-Hoffnungshütte uit Oberhausen. Deze
brug heeft tot 1993
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dienst gedaan. Parallel aan de spoorbrug bouwde men in 1874-'78 de verkeersbrug,
die in 1880 Koninginnebrug ging heten. Van het in 1981 gesloopte vaste deel over
de Nieuwe Maas resteert het zakelijk-expressionistische bruggenhoofd (Prins
Hendrikkade ong.), gebouwd in 1924-'26 toen de brug werd verhoogd en verbreed.
De bijbehorende draaibrug over de Koningshaven heeft men in 1929 vervangen door
de huidige stalen dubbele basculebrug [127] met vier ronde bedieningshuizen. Deze
door A.H. Rood (met assistentie van W.G. Witteveen en A van der Steur) ontworpen
brug is in 1983 verbreed.
De Maastunnel (Charloisse Hoofd/Parkkade) [128] werd in 1937-'42 gebouwd
met afgezonken tunnelsegmenten bestaande uit twee kokers voor autoverkeer (2×2
rijbanen) en één koker voor fietsers (boven) en voetgangers (onder). De
laatstgenoemde koker heeft aan beide zijden roltrappen. De lucht wordt ververst via
ventilatiekanalen onder de rijvloer en forse ventilatiegebouwen op de oevers. Het
technische ontwerp is van J.P. van Bruggen en A. van der Steur zorgde voor de
gebouwen; de mozaïekdecoraties zijn van J. Gidding.
Met een lus over het Noordereiland bereikt men de in 1975-'81 gebouwde nieuwe
Willemsbrug [129], een tuibrug afgespannen aan twee menierood geschilderde
V-vormige stalen pylonen. De Erasmusbrug (Leuvehaven ong.) [130], ook ‘De
Zwaan’ genoemd, is in 1990-'96 verwezenlijkt naar ontwerp van B. van Berkel en
is een tuibrug met geknikt juk en een gedeelte met basculeklep.
Overige bruggen. Het Etablissement Feyenoord bouwde in 1886 over het
Haringvliet de Spanjaardsbrug (Spaansekade ong.) naar ontwerp van G.J. de Jongh.
Deze op waterkracht werkende dubbele basculebrug is ingrijpend gerestaureerd in
1981-'84, waarbij het uit 1890 daterende brugwachtershuisje is gereconstrueerd. De
Regentessebrug over de Wijnhaven kwam in 1898-'99 tot stand naar ontwerp van
D.B. Logemann. De eclectische vormgeving (lantaarns) is geïnspireerd op de Parijse
Pont Alexandre III over de Seine. De Boezembrug over de Hoge Boezem (Goudse
Rijweg ong.) is een in gewapend beton uitgevoerde balkbrug uit 1903, ontworpen
in jugendstil-vormen door S.J. Rutgers. In dezelfde stijl maar dan als boogbrug
ontwierp hij in 1903 de Heemraadssingelbrug (Heemraadssingel ong.). De
Noorderbrug over de Rotte (Noordplein ong.) is een lange boogbrug uit 1910. Over
het spoorwegemplacement IJsselmonde ligt de stadionbrug (Stadionviaduct ong.),
bestaande uit twee verstijfde en elektrisch gelaste staafboogbruggen uit 1937-'39.
Gemalen. Op basis van het Waterproject van W.N. Rose (1842) groef men in
1854-'58 ter vermindering van wateroverlast en vervuiling enkele weteringen en
bouwde men aan de Maaszijde twee stoomgemalen. Het westelijke stoomgemaal
(Westersingel 314) uit 1859 werd in 1890-'91 vervangen door het huidige gemaal in
neorenaissancestijl naar ontwerp van G.J. de Jongh (in 1923 verbouwd tot een
elektrisch gemaal). Aan de oostzijde van het centrum ontwierp De Jongh in chaletstijl
een pompgebouw annex vuilvishuisje (Boezemsingel 57; 1890-'91), waar het in het
riool opgehoopte vuil kon worden verwijderd. Acht poldermolens aan de in 1772-'76
voor een betere waterafvoer van de Rotte op de Nieuwe Maas gegraven Hoge Boezem
werden in 1898 vervangen door het in neorenaissance-stijl uitgevoerde stoomgemaal
Schieland (Admiraliteitskade 94; A. Nolen), dat tot 1977 in gebruik bleef. Eveneens
in neorenaissance-stijl uitgevoerd is het voorm. stoomgemaal Pretorialaan 141-147
(circa 1896, G.J. de Jongh), dat op Zuid voor de ontwatering zorgde. Voorbeelden
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van jongere pompgebouwen zijn die aan het Noordplein 93 (circa 1925), de
Statensingel (circa 1935) en de Zuiderparkweg 14 (circa 1950).
De Parksluizen tussen de Coolhaven en de Parkhaven (Parkhaven ong.) [131]
kwamen in 1929-'33 tot stand naar ontwerp van C. Franx met esthetisch advies
(bedieningsgebouwtjes) van B. van der Lecq. Deze dubbele sluis met naast elkaar
gelegen - ongelijke - schutkolken is voorzien van segmentdeuren (kleine sluis) en
roldeuren (grote sluis).
Clubgebouwen. Het in 1849-'51 naar plannen van A.N. Godefroy voor de
Koninklijke Yachtvereniging (1846 tot 1878) opgerichte monumentale clubgebouw
Willemskade 25 [132] is een gepleisterd eclectisch hoekpand met achtkantige lantaarn.
Sinds 1883 dient het als Museum voor Volkenkunde (verhoogd 1908; nu
Wereldmuseum genoemd). Met jugendstil-details en bricorna-steentjes uitgevoerd
is het door B. Hooijkaas en M. Brinkman ontworpen clubgebouw De Maas van de
Koninklijke Roei- en zeilvereniging (Veerdam 1; 1908) [133]. H. van der Kloot
Meijburg maakte het traditionalistische ontwerp voor het clubgebouw Plantagelaan
3 (1924). Clubgebouwen in functionalistische stijl hebben de golfclub Kralingen
(Kralingseweg 200; 1933, J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt) en de Kralingse
zeilvereniging (Kralingse Plaslaan 113; 1936-'37, W. van Tijen) [134]. Van Tijen
ontwierp ook de Kralingse manege (Kralingseweg 120; 1937) [135].
Stadions. In 1916 verrees naar een traditionalistisch ontwerp van J.H. de Roos en
W.F. Overeijnder het Spartastadion (Spartastraat 7) [136], beter bekend als ‘Het
Kasteel van Sparta’. De zeszijdige torens die de ingang van het clubgebouw flankeren
verwijzen naar het vroeger hier nabij gelegen 13de-eeuwse kasteel Spangen. Het
Feijenoordstadion (Olympiaweg 50) [137], beter bekend als ‘De Kuip’, kwam in
1934-'36 tot stand naar ontwerp van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt met een
rondlopende stalen vakwerkconstructie voor de onder- en boventribune. Beide stadions
zijn ingrijpend gerenoveerd, respectievelijk in 1991 en in 1991-'95.
Zwembaden. Het overdekte Oostelijk Zwembad (Gerdesiaweg 480-482) [138]
werd in 1932 gebouwd naar plannen van F. Kuipers met een gebogen betonnen
overspanning en art décodetails. De in 1940 verwoeste ingangspartij heeft men in
1952 vernieuwd (M. Lockhorst). Het Sportfondsenbad Rotterdam Noord (Van
Maanenstraat 8) [139] kwam in 1936-'37 met binnenen buitenbad tot stand naar een
zakelijkexpressionistisch ontwerp van J.H. de Roos en W.F. Overeijnder.
Diergaarde Blijdorp (Van Aerssenlaan 47) [140] werd in 1857 gesticht en in
1937 verplaatst naar de polder Blijdorp. Naar plannen van S. van Ravesteyn
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ontstond in 1939-'40 een moderne dierentuin met een zwierige barokke vormgeving
dankzij de samenwerking met kunstenaars als D. Elffers, L. Bolle en J. Uiterwaal.
Centraal ligt de Rivièrahal met tentoonstellingsruimte, wintertuin en dierenverblijven.
In 1972 is de uitkijktoren tussen deze hal en de achterliggende vijver en
dierenverblijven gesloopt. In de noordwesthoek bevindt zich het giraffenverblijf met
theeschenkerij en bij de hoofdingang staan het neoclassicistisch vormgegeven
buitenverblijf van de roofdieren en de voorm. directeurswoning met bovenzaaltje
(Van Aerssenlaan 49-51; 1940). Later toegevoegd zijn onder meer de Chinese tuin
(1989) en het via een spooronderdoorgang bereikbare Oceanium (2001).
Bioscopen. De rond 1920 gebouwde bioscoop Luxor (Kruiskade 10) kreeg de
huidige gevel (ontwerp J. van Wijngaarden) in 1928 nadat hij in 1926 onderdeel van
het U.F.A.-filmconcern was geworden. Van na de oorlog zijn de bioscoop Thalia
(Lijnbaan 45; 1953-'55, J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys en L.A. van den Bosch),
met karakteristiek gebogen kassagedeelte op de hoek, en de in een kantoorpand
opgenomen bioscoop Scala (Westblaak 18; 1955-'61, B. Hoogstrate en G.E. Lette),
nu ‘Cinerama’.
De Euromast (Parkhaven 20) [141] verrees in 1958-'60 naar plannen van H.A.
Maaskant als letterlijk hoogtepunt van de internationale tuinbouwtentoonstelling
Floriade (1960). De in glijbekisting opgetrokken toren kreeg een scheepsbrug op 30
meter hoogte en een uitkragende stalen opbouw. In 1970 is de toren van 107 naar
176 meter verhoogd door de toevoeging van een stalen ‘spacetower’ met ringvormige
cabine.
Het concertgebouw ‘De Doelen’ (Kruisstraat 2) [142] werd in 1962-'66 gebouwd
op basis van een plan uit 1955 van E.H.A. & H.M. Kraaijvanger en R.H. Fledderus.
De uitwendig met koper beklede zaal heeft aan de voorzijde een natuurstenen siergevel
in de vorm van een rasterwerk van balken en kolommen. Aan de westzijde is in
1998-2000 het conservatorium en congrescentrum gebouwd (J. Hoogstad).
Straatmeubilair. De stadsklok op het Eendrachtsplein werd in 1889 geplaatst
door de Maatschappij der Zuivere Tijdsaanduiding. De peperbusvormige reclamezuil
aan de Spaansekade is als enige overgebleven van zestien in 1894 in Rotterdam
geplaatste exemplaren. Uit 1914 dateert het door N.D. Vredink met een smeedijzeren
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skelet ontworpen tramhuisje Hermesplantsoen 3 (in 1969 hier geplaatst). Op het
Pijnackerplein staat een twaalfzijdige muziektent uit circa 1905.
Trafohuisjes. Van de vele trafohuisjes is het met chaletstijl-elementen uitgevoerde
exemplaar Noordsingel 294 (1907) een vroeg voorbeeld. Het trafohuisje
Westkruiskade 7 (circa 1930) is gecombineerd met wijzerplaten en een winkeltje.
Karakteristiek zijn de forse traditionalistische trafohuizen met vier
ontluchtingskanalen, zoals Vierhavenstraat 68 (1930) en die aan de Vondelweg (circa
1930). Voor de voeding van de trambovenleiding bevinden zich eclectisch
vormgegeven en door Penn & Bauduin gegoten gietijzeren schakelzuilen uit 1906
aan de Mathenesserlaan, de Westersingel en de Aelbrechtskolk.
Gedenktekens. Op het Grotekerkplein staat het oudste standbeeld in Nederland,
het bronzen standbeeld van Erasmus, dat in 1622 werd gegoten

Rotterdam, Euromast
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naar een door Hendrick de Keyser gemaakt model. Het eert de in Rotterdam geboren
humanist Desiderius Erasmus. Sinds 1964 staat het op zijn huidige plaats op een
kopie van de oorspronkelijke sokkel uit 1677.
Ook het marmeren beeld van de dichter H. Tollens (Park; 1860, J.T. Stracké) en
het bronzen beeld van de staatsman G.K. van Hogendorp (Coolsingel; 1867, J. Geefs)
eren geboren Rotterdammers. De door J. Graven ontworpen Maagd van Holland op
de Nieuwe Markt is een fontein met hardstenen waterbekken en sokkel geflankeerd
door vier manspersonen en bekroond door de Nederlandse maagd met speer en
vrijheidshoed. De fontein werd opgericht in 1874 ter gelegenheid van het derde
eeuwfeest van de inname van Den Briel (1572). Aan de Rotterdamse
Handelsvereeniging herinnert het Stieltjesmonument (bij Burg. Hoffmanplein 51;
1884, E. Gugel en E. Lacomblé) in de vorm van een corinthische gedenkzuil op
postament. Het is vernoemd naar technischdirecteur Th.J. Stieltjes, omdat oprichter
L. Pincoffs door financiële malversaties hiervoor niet meer in aanmerking kwam.
Het Wilhelminamonument (bij Burg. Hoffmanplein 2; 1898) is een hardstenen fontein
met een zuil voorzien van bronzen scheepsboegen en een gevleugelde engel,
ontworpen door H. Evers en beeldhouwer S. Miedema. Evers ontwierp ook het
monument voor waterstaatsingenieur P. Caland (Veerkade; 1907). Deze fontein met
een obelisk bekroond met een gevleugelde vrouwenfiguur - de ‘genius’ van Rotterdam
- werd gemaakt door A.W.M. Odé. Het in 1915 onthulde monument voor de
scheikundige J.H. van 't Hoff (bij 's-Gravendijkwal 58) bestaat uit een natuurstenen
sokkel met bronzen beeld (gegoten 1912) geflankeerd door personificaties van de
verbeeldingskracht en de rede. Ch. van Wijk ontwierp dit beeld en ook het monument
voor de schrijver W. Schürmann (Parklaan; 1916) met een bronzen beeld van B.
Ingen Housz. Architect H.P. Berlage ontwierp het monument voor wethouder H.
Spiekman (P.C. Hooftplein; 1922). Het ontwerp van het imposante monument voor
de directeur van gemeentewerken G.J. de Jongh (Museumpark; 1928-'35) is van A.
van der Steur en bestaat uit een obelisk met bronzen buste en een bronzen hekwerk,
waarop als een stripverhaal de ontwikkeling van Rotterdam is afgebeeld
(beeldhouwwerk L. Bolle).
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Aan de oorlogsverwoesting herinnert het monument De Verwoeste Stad (Plein
1940; onthuld 1953), een kubistisch beeld van O. Zadkine voorstellende een man
met een gat in zijn borst (Stad zonder Hart). Het Nationaal Monument voor de
Koopvaardij ‘De Boeg’ (Leuvehoofd; 1957) werd ontworpen door A. Carasso en hij
maakte ook de toegevoegde bronzen beeldengroep (1965). Het monument voor de
Gevallenen 1940-'45 (Stadhuisplein; 1957) werd gemaakt door M. Andriessen (1957),
het monument De Bronzen Marinier (Oostplein; 1963) door T. Leeser.
Vermeldenswaardig zijn ook het standbeeld van koningin Wilhelmina (Park; 1968,
C.D. van Pallandt), het beeld Monsieur Jacques (Coolsingel; L.O. Wenckebach,
1959), de constructivistische
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Bijenkorfconstructie (Coolsingel; 1957, Naum Gabo) en de Kinetische sculptuur
(Binnenwegplein; 1971, G. Rickey). In 1995 herrees de Delftse Poort (Hofplein 32;
C. Kraat) in de vorm van een kunstwerk: een staalconstructie ter herinnering aan de
uit 1764 stammende poort ontworpen door Pieter de Swart (verwoest in 1940), waarin
enkele oorspronkelijke zandstenen onderdelen zijn verwerkt.
Buitenplaatsen en landhuizen. Het L-vormige huis De Oliphant (Kromme
Zandweg 90, Zuid) bestaat uit een tweebeukig bouwdeel (links) en een korte vleugel
met uitbouw (rechts). Het werd in 1591-'92 gebouwd voor Cornelis van Coolwijk in
het buurtschap Nieuwesluis bij Heenvliet. Hendrik Trip liet het huis rond 1659
verhogen en verder onderging het enige veranderingen in de 18de eeuw. Na 1899
was het in gebruik als melkfabriek tot de restauratie van 1930 onder leiding van A.A.
Kok. Vanwege havenuitbreidingen is het huis in 1975-'77 afgebroken en op de huidige
plek herbouwd. Het huis 's-Gravenhof ('s-Gravenweg 168, Kralingen) kwam in 1723
tot stand naar ontwerp van Adriaan van der Werff voor Pieter Barbet, stichter van
de Kralingsche Katoenmaatschapij, en heeft een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl.
Het huis werd in 1839 verbouwd en heeft een rechter aanbouw (in 1885 verhoogd).
Het rond 1775 opgetrokken huis Buitenzorg ('s-Gravenweg 152-154, Kralingen)
bezit een pronkrisaliet in Lodewijk XVI-stijl. Opvallend is de bijbehorende ophaalbrug
gecombineerd met een verhoogde voetgangersbrug (kwakel). De villa Trompenburg
(Honingerdijk 70, Kralingen) is een in de kern uit 1825 daterend huis, gebouwd voor
H. Wachter. Na de aankoop door cargadoor J. Smith werd het in 1859 haaks uitgebreid
met een neoclassicistisch bouwdeel. Rond 1910 verrees aan de rechterzijde een
uitbouw, waardoor een U-vormige plattegrond ontstond. Bij het huis horen een
stalgebouw (circa 1880) en een functionalistische tuinmanswoning (Honingerdijk
64; 1932, J.B. van Loghem). Het in 1716 door Archibald Hope gebouwde huis De
Ypenhof werd in 1927 door A.J.M. Goudriaan gekocht en vervolgens afgebroken.
Hij liet een nieuw huis bouwen (1985 afgebrand) met de nog bestaande
expressionistische portierswoning met rieten dak (Laan van Ypenhof 4, Kralingen;
1929, W. Kromhout).
Aan de zuidwestrand van de oude stad
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lagen enkele buitenplaatsen. Bewaard bleef het rond 1800 voor J.A. Nottebohm
gebouwde huis De Heuvel (Baden Powelllaan 12) [143], een eenlaagspand met
mezzaninoverdieping, eenlaags zijvleugels en een omlijste ingang in empirestijl. Het
in vroege chaletstijl uitgevoerde, wit gepleisterde koetshuis met bovenwoning (Baden
Powelllaan 14) dateert uit 1858 en is ontworpen door J.F. Metzelaar. Deze gebouwen
met de bijbehorende grond heeft men in 1875 aan het naastgelegen Park toegevoegd.
Nadat de reder A. van Hoboken in 1811 het landgoed Dijkzigt had gekocht, liet zijn
zoon in 1851-'52 de villa Dijkzigt (Westzeedijk 345) [144] bouwen. Dit tweelaags
pand in eclectische stijl met veel rondbogen en een achthoekige toren is een ontwerp
van J.F. Metzelaar. Het omringende park werd door J.D. Zocher ontworpen. Tot de
verkoop van deze buitenplaats aan de stad in 1924 bleef het een groene oase en daarna
vormde het de basis voor het door W.G. Witteveen ontworpen uitbreidingsplan
Dijkzigt (1926). In het huis is na een verbouwing (1993-'94) het Natuurhistorisch
Museum gevestigd.
In de Muizenpolder (1702) bleven enkele koetshuizen van de daar gebouwde bui-
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tenplaatsen bewaard, zoals Westzeedijk 110 (1872) van ‘Rozenlust’ en bij Parklaan
17 (circa 1855) van ‘Schoonoord’. De bijbehorende 18de-eeuwse huizen heeft men
door nieuwere villa's vervangen; in 1926 verving men ‘Schoonoord’ Parklaan 17
door een villa in Nieuw-Historiserende stijl. De forse wit gepleisterde villa Maaslust
(Parklaan 9), met hoger opgetrokken middenrisaliet en een fronton met palmetten,
verrees in 1874 voor de bankier R. Mees in een op het werk van K.F. Schinkel
geïnspireerd Grieks-neoclassicistisch ontwerp van J.M. van Binsbergen en J.C.
Bellingwout. Iets meer Italiaansneoclassicistisch en ontworpen met een composiete
portico is de villa Welgelegen (Parklaan 15), gebouwd in 1872 voor de reder P. van
Ommeren. Snoepwarenfabrikant A.M.F. Jamin liet in 1924 een nieuw trappenhuis
met lichtkoepel en glas-in-lood (1925, E. Warffemius) toevoegen.
Parken. Op een in 1851 van J. Valckenier gekochte buitenplaats liet de gemeente
Rotterdam in 1852-'63 naar een ontwerp in landschapsstijl van J.D. en L.P. Zocher
Het Park (Westzeedijk ong.) aanleggen met slingerende vijvers en een uitzichtheuvel.
De westelijk gelegen buitenplaats ‘De Heuvel’ werd in 1875 toegevoegd, waarna
men de beide parkhelften rond 1895 heeft samengevoegd. Ten behoeve van de
Floriade (1960) is het park aangepast naar plannen van J.T.P. Bijhouwer en M.
Vroom. Aan de oostzijde ligt het Park Schoonoord (bij Kievitslaan 8). Deze rond
1860 door J.D. Zocher aangelegde tuin van de familie Mees werd in 1909 door de
gemeente gekocht, kreeg in 1928 een boogbrug naar de Kievitslaan en werd in 1973
voor het publiek opengesteld. De Botanische tuin (Cederstraat 5) van het
Libanon-lyceum werd in 1913 gesticht op een door W. Burger geschonken terrein.
Het Park Rozenburg (Rozenburglaan ong.) is een 18de-eeuwse buitenplaats, die in
1916 is omgevormd tot een villapark met landschappelijk wandelpark, waarschijnlijk
naar plannen van A. Lebbink. Het terrein van het Arboretum Trompenburg
(Honingerdijk 84) kwam in 1857 in bezit van cargadoor J. Smith, die de bestaande
villa in 1859 liet vergroten. Nadat de iepziekte in

Rotterdam, Alg. begraafplaats Crooswijk, poortgebouw

1928 voor kaalslag had gezorgd, stichtte kleinzoon J. van Hoey Smith een arboretum
op een gedeelte van het terrein. Dit deel is in 1958 van het huis gescheiden en in
1996 voorzien van een bezoekerscentrum.
Het Vroesenpark (Stadhoudersweg ong.) kreeg in 1929 vorm naar plannen van G.
Witteveen en werd als een werkgelegenheidproject uitgevoerd. Herstel van
oorlogsschade volgde in 1948 met een nieuw beplantingsplan (1957) van J.T.P.
Bijhouwer. Het Kralingse Bos (Boszoom ong.) is een driehoekig terrein dat aan drie
zijden een bijna vierkante veenplas (Kralingse Plas) omsluit. Voor de ophoging van
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de randen van de plas gebruikte men het bij het graven van de Merwedehaven en de
Waalhaven vrijgekomen slib. In 1927 begon de beplanting van het oostelijke deel,
waarna een ontwerp uit 1933 in afwijkende vorm werd uitgevoerd. De aan de
noordzijde van de waterplas geplande watersportvoorzieningen zijn uiteindelijk aan
de zuidzijde verwezenlijkt. Men legde ook een rondweg - een ‘parkway’ - aan (Prinses
Beatrixlaan). Het Zuiderpark (Zuiderparkweg ong.) is een modern stadspark naar
een ontwerp uit 1951 van J.G.M.C. Hanekroot en J.T.P. Bijhouwer. Het ligt als een
groene gordel tussen Rotterdam-Zuid en de naoorlogse tuinwijken Zuidwijk en
Pendrecht.
Begraafplaatsen. Op het terrein van de buitenplaats ‘Het Huis te Crooswijk’ werd
in 1828 de Alg. begraafplaats Crooswijk (Kerkhoflaan 1-5) [145] gesticht. De aanleg
vond plaats in 1832 naar ontwerp van P. Adams, die tevens het streng
neoclassicistische poortgebouw (neo-Grec; Crooswijksebocht 30-31) ontwierp.
Ernaast verrezen naar plannen van G.J. de Jongh een drenkelingenhuis (1895), een
wachtlokaal (1899) en een baarhuis (1899). Er volgden uitbreidingen aan de
noordwestzijde (1880-1909) en de noordoostzijde (1913-'15). Tegelijk met de laatste
uitbreiding - een ‘begraafpark’ naar ontwerp van L.A. Springer - kwam aan de
zuidzijde een nieuwe ingangspartij tot stand met dienstwoningen en een aula in de
vorm van een Grieks kruis, alles in neorenaissance-stijl naar ontwerpen van D.B.
Logemann en met beeldhouwwerk van Ch. van Wijk. Een verdere uitbreiding
(noordkant) volgde in 1931 met advies van J.T.P. Bijhouwer. In het oudste gedeelte
bevindt zich een opgehoogd grafperk met grafzerkenkwadrant en in het midden een
zerkenrotonde. Hier rusten onder meer bankier J.R. Mees († 1837), rechter J. van
Stolk († 1858), scheepsbouwer H. Veder († 1869) en de schilder C. Rochussen (†
1894). Van de andere verhoogde grafvakken (vijf klassen) was er oorspronkelijk één
voor katholieken bestemd. Een ander perk
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werd rond 1900 gewijzigd in landschapsstijl met graven voor burgemeester F.B. 's
Jacob († 1935) en mecenas W.H.N. van der Vorm († 1963). Andere belangrijke
graftekens zijn die voor ds. H.J.R.G. Theesing († 1903; ontwerp N. Tinbergen), W.
van Driel († 1941), H. Bos († 1917), M. Dulfer van Hulst († 1920), burgemeester
M.A.Z. Zimmermann († 1939) en zanger K. Speenhoff († 1945), en de bijbelzerk
voor G.H. Kersten († 1948). Verder bevat de begraafplaats een ‘monument 1914-'18’
(G.A. Bredow), erehoven voor de in 1940-'45 gesneuvelde mariniers en omgekomen
burgers (beelden C. van Kralingen), een erehof voor de geallieerden en een hof voor
de Vereniging Oud Militairen Indië (monument M. Struijs).
De R.K. Begraafplaats St. Laurentius (Nieuwe Crooswijkseweg 123) werd in
1864-'69 aangelegd op de voormalige buitenplaats Groenendaal. H.J. van den Brink
ontwierp deze ommuurde vijfhoekige begraafplaats als een ‘campo santo’ met een
neoromaanse arcade en dubbele grafkelders. De arcadeoverhuiving werd rond 1963
verwijderd; de zuilen zijn blijven staan. Een nieuw poortgebouw verrees in 1936
naar een

Rotterdam, Isr. begraafplaats

traditionalistisch ontwerp van J.P.L. Hendriks. Ter plaatse van de oorspronkelijke
begraafplaatskapel staat een moderne aula gewijd aan de H. Maria der Engelen (2001,
F. Houben). Achter de aula bevinden zich een cirkel met priestergraven en een
kruisbeeld. Opvallend is de neoromaanse grafkapel met koepel en engelenbeelden
voor snoepwarenfabrikant C. Jamin († 1907). Andere interessante graftekens zijn
die voor A.M. Middendorf († 1871), A.J.P. van der Lugt († 1923), jeneverstoker J.A.
Coebergh († 1924) en L. Jamin († 1953; beeld H. Rehm). De Alg. begraafplaats Oud
Kralingen (Kralingseweg 334) ligt ter plaatse van de rond 1550 vernieuwde kapel
van Oud Kralingen, die na de bouw van een nieuwe kerk aan de Hoflaan grotendeels
werd gesloopt in 1844. Binnen de behouden onderste muurdelen ontstond een
verhoogde zerkenvloer. Een uitbreiding van de begraafplaats in landschapsstijl volgde
in 1876 naar plannen van W.C. Coepijn. De wit gepleisterde rouwkapel is uit 1934.
Opvallend is de neoromaanse grafkapel voor P. Kruyff Bartholomeus (1911). Van
de hiermee vergelijkbare kapel voor de redersfamilie Smit resteert alleen nog de
grafkelder. Andere forse graftekens zijn die voor de reder H. van Hoboken († 1924;
ontwerp A. Pouderoyen) en J.H. Veder († 1927). De in 1895 gestichte Isr.
begraafplaats (Toepad 65) [146] heeft weenhuizen aan weerszijden van het
toegangshek. Rechts ligt de familiekamer annex opzichterswoning, links de gebedszaal
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en ernaast - door een luchtspleet gescheiden - het wachthuisje voor de kohaniem
(hogepriester). Voor hem is ook de witte streep midden op het centrale pad
aangebracht. Interessante graftekens zijn die voor S.R. Stokvis († 1908), J. Stokvis
(† 1911) en M. Boud († 1920), alle met een afbeelding van een waterschenkende
kan. Op de begraafplaats bevinden zich ook de grafzerken van David Imanuel de
Pinto († 1640) en Abraham d'Oliveyra (1674), overgebracht van de in 1613 gestichte
Portugees-Joodse begraafplaats aan de J. van Loonslaan, evenals de grafstenen en
stoffelijke resten van de in 1737 gestichte Hoogduitse begraafplaats aan de Dijkstraat
(geruimd 1948).
De Alg. begraafplaats Charlois (Charloisse Lagedijk 680) werd in 1924 gesticht
toen de in 1829 gestichte begraafplaats aan de Sluisjesdijk plaats moest maken voor
de Waalhaven. De aula (1924) is een traditionalistisch ontwerp van G.A. Bestebreurtje.
Van de oude begraafplaats komt het postament met gebroken zuil voor de
scheikundige A.G. Pieper († 1900). In art decó-vormen uitgevoerd is het grafteken
voor G. Dura († 1929). De Alg. Zuiderbegraafplaats (Slinge 50) ontstond in 1938
naar ontwerp van F. Theeuwis en werd vanwege het bombardement van 14 mei 1940
eerder dan gepland opengesteld. De in 1953 uitgebreide begraafplaats heeft een
katholiek, een algemeen en sinds 1971 ook een islamitisch gedeelte.
Boerderijen. Aan de randen van de gemeente Rotterdam staan nog enkele
vermeldenswaardige boerderijen. Aan de Kralinger zijde bijvoorbeeld de boerderij
annex café In den Rustwat (Honingerdijk 96), met een gevelsteen uit 1597 en een
17de-eeuws uiterlijk. De boerderij werd in 1960 op deze plaats in de oude vormen
herbouwd. Een 17de-eeuwse kern heeft de dwarsdeelboerderij Schaardijk 482 te
Kralingseveer en een 18de-eeuwse kern hebben de krukhuisboerderij 's-Gravenweg
421 en de parallel aan de dijk gebouwde boerderijen
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Heijplaat bij Rotterdam, Scheepswerf Rotterdamse Droogdok Maatschappij

Nesserdijk 262 en 368-370. Aan de Charloisse zijde zijn van belang de
laat-18de-eeuwse dwarsdeelboerderij Kapelburg 296 (met karnhuisje en zwingelkeet)
en de boerderij Kromme Zandweg 110 (gevelsteen 1799). De rond 1875 gebouwde
boerderij Charloisse Lagedijk 643-645 heeft een schuur met zijlangsdeel uit 1904.
Oud IJsselmonde. Dit ten zuidoosten van Rotterdam gelegen dorp - ook
IJsselmonde genoemd - ontstond kort na de bedijking van de polder Oud-IJsselmonde
in 1435. Ter plaatse van een voorganger verrees in 1665 een kasteel (gesloopt 1902,
opgegraven 1972). In 1870 werd Feijenoord van het ambacht afgesplitst en in 1895
kwam het gebied rond het latere Feijenoordstadion bij Rotterdam. De rest van de
gemeente werd in 1941 door Rotterdam geannexeerd en na de oorlog als
Groot-IJsselmonde volgebouwd. De (Herv.) Adriaen Janszkerk (Kasteelweg 50) is
een driebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor. De toren stamt uit de tweede
helft van de 15de eeuw en raakte ingebouwd bij de bouw van een laatgotisch schip
rond 1551. Na blikseminslag (1678) werd de torenspits hersteld; een omklamping
van de toren volgde in 1780. In de toren hangt een door Medarus Waghevens gegoten
klok (1544). Bij een ingrijpende verbouwing en kerkvergroting in 1923, onder leiding
van W.C.H. Kuypers, zijn alleen de toren en de oude zuilen behouden. Tot de
inventaris behoren een preekstoel (1617), tekstborden (1618 en 1619), een herenbank
(17de eeuw), een epitaaf voor ds. Petrus Massis († 1707) en een door Van den Haspel,
Scholgens en Van der Weijde gebouwd orgel (1868). Aardige boerderijen zijn ‘Op
Hoop van Zegen’ (Benedenrijweg 455; eerste helft 19de eeuw) en Benedenrijweg
297 (1867). Scholen. De zesklassige neoclassicistische voorm. openbare lagere school
Bovenstraat 132 dateert uit 1872 en werd in 1921 vervangen door de zesklassige
U-vormige ‘Theo Thijssenschool’ (Koninginneweg 5; A.P. van der Houwen). Het
voorm. raadhuis (Bovenstraat 176) is een gepleisterd eclectisch pand uit circa 1880.
Woonhuizen. Qua vorm vergelijkbaar met het raadhuis is het notabelenhuis
Bovenstraat 96 (circa 1875). Het woon- en winkelpand Bovenstraat 71-73 (circa
1895) is uitgevoerd in neorenaissance-stijl. Uit 1918 dateren de woonhuizen van het
tuindorp IJsselmonde (Van Hardenbroekstraat 1-43). Moderne kerken zijn de Herv.
kerk (Reyersdijk 51; 1965), de Geref. kerk (Groene Tuin 353; 1967) en de R.K. kerk
(Reyerdijk 67; 1969). De Van Brienenoordbrug (Rijksweg A16) dateert uit 1965
(verdubbeld 1992).
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Heijplaat. Dit aan de zuidwestzijde van Rotterdam gelegen tuindorp kwam tot
stand voor de werknemers van de in 1902 opgerichte Rotterdamse Droogdok
Maatschappij (R.D.M.) op initiatief van directeur M.G. de Gelder. De eerste gebouwen
van de scheepswerf (Heijplaatstraat 21) verrezen omstreeks 1910 en het forse
kantoorgebouw met expressionistische details rond 1920. Het tuindorp zelf werd in
1914-'18 verwezenlijkt naar plannen van H.A.J. Baanders en tuinarchitect D.F.
Tersteeg. Een uitbreiding volgde onder leiding van S. de Clercq, die ook de drie in
traditionalistische stijl uitgevoerde kerken ontwierp: de (Geref.) Elimkerk (Alcorstraat
12; 1917), de R.K. St.-Bonifatiuskerk (Alcorplein 13; 1918) en de (Herv.) Julianakerk
(Zaandijkstraat 5; 1930). Baanders ontwierp het vergadergebouw (Vestaplein 4;
1914), met toren en gedenksteen, het ontspanningsgebouw (Courzandseweg 40;
1916), de openbare lagere school (Vestastraat 15; 1920) en de U-vormige voorm.
Chr. lagere school (Letostraat 5; circa 1920). Het voorm. Jonggezellenhuis
(Vestastraat 19-25; circa 1915) werd uitgevoerd als poortgebouw. Interessante
woonhuizen zijn het dubbele woon- en winkelpand Alcorplein 27-29 (circa 1917),
de poortwoningen Bisonstraat 3-13/4-14 en onder meer de woningen Letostraat 8-24,
Vestaplein 21 en Streefkerkstraat 1-13. Het muziekpaviljoen ‘Prinses Beatrix’
(Rondoplein 10) verrees naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de R.D.M. in
1952. Ten westen van Heijplaat ligt het voorm. quarantainecomplex (Quarantaineweg
1-3; 1933-'35) bestaande uit traditionalistische eenlaagspanden naar plannen van A.
van der Steur.
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Rozenburg
Dorp, ontstaan in het midden van de 16de eeuw op de opwassen tussen de Nieuwe
Maas en Het Scheur. De vier hier gelegen zandplaten groeiden rond 1648 tot één
eiland aaneen. Het in 1727-'28 verder vergrote eiland kreeg in 1806 een eerste ringdijk.
Gaandeweg raakte Rozenburg ingesloten door het uitgestrekte Rotterdamse
havengebied. Aan de west- en zuidzijde groef men het Calandkanaal (1958-'60) en
het Hartelkanaal (1960-'68). Na de aanleg van een nieuwe hoge ringdijk in 1966 is
nagenoeg het gehele binnengebied volgebouwd.
Kerken. Ter vervanging van de oude dorpskerk uit 1658 werd in 1935 naar plannen
van A. Mijs en G. Hamerpagt de (Herv.) Immanuelkerk (Kerkweg 24) gebouwd als
een zakelijk-expressionistische kruiskerk met geveltoren. A. Warnaar ontwierp zowel
de (Geref.) Ontmoetingskerk (Koninginnelaan 9; 1937), een kruiskerk met overhoeks
gesloten dwarsarmen, als de Geref. Vrijgem. kerk (Emmastraat 75; 1953), een zaalkerk
met portaal.
Het Wapen van Rozenburg (Molenweg 55) is een robuust tweelaags pand,
gebouwd in 1863 als raadhuis en rond 1960 ingrijpend verbouwd tot restaurant.

Rozenburg, (Herv.) Immanuelkerk

Het voorm. Groene Kruisgebouw (Kerkweg 18-20) kwam in 1928 tot stand naar
een sober traditionalistisch ontwerp van G.H. Blanken.
Woonhuizen. Neoclassicistische woonhuizen uit circa 1875 zijn Het Oude
Jachthuis (Molenweg 22) en de eenlaags rentenierswoning Molenweg 24.
Traditionalistische vormen hebben Kerkweg 7 en het kleine landhuis Zandweg 14
(beide circa 1925).
Windmolen ‘De Hoop’ (Molenweg 30) is een rijzige ronde stellingmolen met een
met dakleer beklede kap, gebouwd in 1887 als korenmolen en gerestaureerd in
1966-'68. De bijbehorende molenaarswoning (Molenweg 28) is een eenlaagspand
uit 1887.

Sassenheim
Dorp, ontstaan in de 10de eeuw op een strandwal. Sinds de 12de eeuw heeft het een
eigen kerk. Sassenheim ontwikkelde zich langs een heerweg (Hoofdstraat) tot een
langgerekt dorp. Verderop langs de heerweg ontstonden buitenplaatsen, zoals Ter
Nieuwburgh (circa 1628; nu Koningshuis), Ter Weegen (1631, huis gesloopt 1895),

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Klinkenberg (1632, huis gesloopt begin 19de eeuw) en Ter Leede (1661). Vanaf de
eerste helft van de 19de eeuw verrezen langs de Hoofdstraat enkele kwekersvilla's
en bollenschuren. De gronden van Ter Weegen heeft men na 1895 verkaveld voor
de bollencultuur. Van een begin 20ste eeuw opgesteld uitbreidingsplan kon slechts
een klein gedeelte worden verwezenlijkt. Op basis van een tweede uitbreidingsplan
(1928-'29) kwam onder meer een villawijk aan de noordoostzijde van de dorpskom
tot stand op de gronden van de buitenplaats Ter Leede. Na de Tweede Wereldoorlog
is de lineaire structuur van het dorp door uitbreidingen grotendeels verdwenen.
De Herv. kerk (Hoofdstraat 217), oorspronkelijk gewijd aan St. Pancratius, is een
eenbeukige kerk met consistorie en een toren van twee geledingen met ingesnoerde
naaldspits. Het romaanse tufstenen schip stamt uit de 12de eeuw en heeft een rijke
wandgeleding met rondbogen op lisenen en colonnetten.

Sassenheim, Herv. kerk (1995)

De toren verrees midden 13de eeuw en werd rond 1500 met een geleding verhoogd.
Daarin hangt een door Willem Wegewaert gegoten klok (1592). Rond 1500 heeft
men ook het schip verhoogd en tevens ingekort ten behoeve van de bouw van een
transept en koor. Die uitbreiding had het meest te lijden van de verwoesting van de
kerk in 1573, waarna in 1594-'95 alleen het schip en de toren werden hersteld. De
consistorie aan de oostzijde dateert uit 1684. De toren is in 1957-'58 gerestaureerd.
Bij de restauratie van het schip in 1971-'73 heeft men het romaanse uiterlijk
gereconstrueerd. De kerk bevat een door Hans Goltfuss voor de Gasthuiskerk te Delft
gebouwd orgel (1657; overgebracht 1975) en een uit de Herv. kerk te Wijk bij
Duurstede afkomstige preekstoel (1843).
De R.K. St.-Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186) is een kruiskerk met neogotische
elementen en een terzijde geplaatste robuuste toren. Koor en transept verrezen in
1913 naar plannen van J.H. Tonnaer ter vervanging van het koor van een neogotische
voorganger uit 1870. In 1928-'29 kwamen het schip en de toren tot stand volgens
een door P. Witteman gewijzigd plan van Tonnaer. Behouden uit de oude kerk is het
door de firma Lenaerts vervaardigde neogotische zandstenen hoofdaltaar (1885). De
pastorie (Hoofdstraat 188; 1870) is naar ontwerp van H.J. van den Brink uitge-
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voerd met trapgevels en neogotische details.
Overige kerken. De voorm. Geref. kerk (Hoofdstraat 137a), gebouwd in 1876
naar ontwerp van J. Guldemond, is nadien achter vergroot met een grote dwarsbeuk.
De pastorie (Hoofdstraat 137) is uit 1869. Uit de eerste helft van de 20ste eeuw
dateren de Geref. kerk (Julianalaan 6; 1912-'13, Th. Anema) en het traditionalistische
zaalgebouw van de Chr. Geref. kerk (Kerklaan ong.; circa 1930).
Het postkantoor (Hoofdstraat 197) werd in 1902 gebouwd naar een
neorenaissance-ontwerp van D. Veilbrief.
Het voorm. raadhuis (Wilhelminalaan 1-3), een zakelijk-expressionistisch ontwerp
van J.C. Meischke uit 1929, is een blokvormig gebouw met tentdak, bekroond door
een lantaarn met uurwerk en carillon. De ingangspartij wordt geaccentueerd door
een als luifel uitgevoerd balkon en twee door de gootlijst brekende natuurstenen
consoles met schilddragende leeuwen. Het gebouw dient sinds 1992 als museum.
Scholen. In 1898 verrees naar plannen van K. Huig de voorm. R.K. school
(Hoofdstraat 167), een eclectisch tweelaags gebouw met driezijdig uitgebouwde
gevelpartij en siermetselwerk in gele steen. De V-vormige Chr. lagere Kompasschool
(J. van Beierenlaan 6) kwam in 1930 tot stand naar een zakelijk-expressionistisch
ontwerp van C.G.J. Lohmann en C. Ponsen.
Huis Ter Leede (Ter Leedelaan 43). Het oude Huis Ter Leede - voor het

Sassenheim, Chr. lagere Kompasschool

eerst in 1322 vermeld als ridderhofstad - werd verwoest in 1420. Het huidige
buitenhuis stamt uit circa 1660, maar werd herbouwd na een brand in 1861. Dit wit
gepleisterde tweelaags huis heeft een door consoles gedragen zadeldak met versierde
daklijsten en een uitgebouwd veelhoekig paviljoen met vierkant houten
klokkentorentje.
Naast het huis staat de met riet gedekte hallenhuisboerderij 't Kraaiennest (Baron
Van Heemstralaan 9), gebouwd in 1553 op de plaats van het oude huis. De rond 1870
gewijzigde, gepleisterde voorgevel is voorzien van een boogfries. Verder zijn er een
vroeg-19de-eeuwse oranjerie (Heemstralaan 13) en een L-vormig, wit gepleisterd
koetshuis met woonhuis (Heemstralaan 7 en 15) uit 1885, waarvan de oorsprong
mogelijk ook ligt in het begin van 19de eeuw.
Koningshuis (Wilhelminalaan 13). Deze rond 1628 aangelegde buitenplaats heette
oorspronkelijk Ter Nieuwburgh. Het op een omgracht terrein gelegen statige
buitenhuis heeft bij een verbouwing in de 18de eeuw het huidige aanzicht gekregen.
Woonhuizen. Het wit gepleisterde diepe huis Hoofdstraat 205 heeft mogelijk een
18de-eeuwse oorsprong. Uit 1836 dateert het wit gepleisterde middenganghuis
Hoofdstraat 100. Voorbeelden van herenhuizen in eclectische vormen zijn Hoofdstraat
230, gebouwd in 1873 voor C.W.H. van Kaathoven naar ontwerp van J.G. van Parijs,
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Hoofdstraat 228 (circa 1875; pui vernieuwd) en Vredesteyn (Hoofdstraat 305; circa
1880). In 1894 liet G. Kruijff de villa Casa Reale (Hoofdstraat

Sassenheim, Huis ter Leede (1995)

159) bouwen naar een ontwerp met Italiaanse invloeden van Ed. Cuypers. Rond 1910
gebouwd zijn de villa's Siwah (Hoofdstraat 143), Hestia (Hoofdstraat 149) en Bijdorp
(Hoofdstraat 151), en het in lichtrode baksteen opgetrokken pand Hoofdstraat 273
met jugendstil-balkonhekjes. H.J. Jesse en W. Fontein ontwierpen in 1910 de villa
Sunbeam (Hoofdstraat 155) voor bloembollenkweker J.W. Koning. Ook de villa
Hoofdstraat 85 (1913), met karakteristieke groen geglazuurde dorpels, is ontworpen
door H.J. Jesse. Uitgevoerd in Nieuw Historiserende stijl is het wit gepleisterde
herenhuis Anna-Margaretha (Hoofdstraat 153; circa 1912), dat werd opgetrokken
voor de bollenkwekersfamilie Speelman. Interessant zijn verder Huize Sassem
(Hoofdstraat 80; circa 1915) en de in expressionistische vormen uitgevoerde villa
Berkenrode (Hoofdstraat 163; 1926).
Boerderijen. De van oorsprong 17de-eeuwse hallenhuisboerderij Schoonewegen
(Rijksstraatweg 71) heeft geblokte ontlastingsbogen boven de vensters met halve
luiken. In 1844 bouwde men de met riet gedekte langhuisboerderij Postwijk
(Hoofdstraat 109).
Bollenschuren. De in 1925 opgetrokken drielaags stenen bollenschuren
Hoofdstraat 77-79 zijn samen met de iets oudere, evenwijdig aan de weg gelegen,
houten bollenschuur sinds 1986 in gebruik als timmerfabriek. Andere karakteristieke
voorbeelden zijn
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Sassenheim, Ruïne Teylingen, plattegrond

Teijlingerlaan 69 (1914), met aangebouwde kantoorruimte voor de kwekers Gebr.
Bergman (nadien Reckman), en Teijlingerlaan 70 (circa 1925), gebouwd voor de
bollenkwekers en - exporteurs Papendrecht & Van der Voet met een aangebouwde
kantoorruimte in zakelijk-expressionistische stijl.
Het voorm. garagebedrijf Hoofdstraat 179-181 met bovenwoning, gebouwd in
1906 naar een ontwerp van architect Oudshoorn, is een wit gepleisterd pand met
jugendstil-elementen.
De achtzijdige watertoren (Wasbeekerlaan 22) verrees in 1925 naar ontwerp van
A.W.C. Dwars, A.D. Heederik en B.A. Verhey (Bredasche Beton Mij. v/h H. Vriens)
met een betonnen waterreservoir.
Het bankgebouw (Wilhelminalaan 5-5a) is een robuust tweelaags pand in
traditionalistische stijl uit circa 1935.
De omgrachte ruïne van kasteel Teylingen (bij Teylingerlaan 15; gemeente
Voorhout), gelegen aan de noordzijde van Sassenheim, bestaat uit een cirkelvormige
vroeg-13de-eeuwse ringmuur en een daartegenaan gebouwde woontoren uit circa
1250. De woontoren had oorspronkelijk een kelder, een grote zaal en twee
verdiepingen. Waarschijnlijk was Willem van Teylingen de bouwheer van deze
strategisch gelegen waterburcht. In 1574 heeft men het kasteel gedeeltelijk afgebroken
na brand. De al in 1803 tot rijksmonument verklaarde ruïne is sinds 1889 eigendom
van het rijk en werd rond 1984 gerestaureerd. Van het eind 13de eeuw opgetrokken
poortgebouw met ronde traptoren is de fundering tot maaiveldhoogte weer
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opgemetseld. Geheel verdwenen is de voorburcht, die na 1400 voor bewoning was
verbouwd als residentie van Jacoba van Beieren.

Scheveningen
(gemeente 's-Gravenhage)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen in het duingebied van de Noordzeekust.
Bestuurlijk viel Scheveningen eerst onder het grafelijk gezag en later onder dat van
Den Haag. Het dorp had te lijden onder zware stormen, kustafslag en overstromingen
in 1470 en 1570. De in 1664-'66 van Den Haag naar Scheveningen aangelegde
Zeestraat/Scheveningseweg sloot aan op de Keizerstraat, de oude hoofdas van het
dorp. Ten noorden van het vissersdorp begon in 1818 de ontwikkeling als badplaats
met de opening van een eerste badhuis op de plaats waar in 1884 het huidige Kurhaus
verrees. De verbindingen met Den Haag verbeterden met de aanleg van de
Badhuisweg (1835) en Het Kanaal (1830). Voor toeristen en badgasten kwamen
tussen Den Haag en Scheveningen-Bad diverse tramverbindingen tot stand via het
oude dorp (1864), de Badhuisweg (1879) en de Nieuwe Parklaan (1904). Het
vissersdorp en het zuidstrand kregen een tramverbinding met station Hollands Spoor
(1886) en verder had Scheveningen Bad vanaf 1909 een spoorverbinding met Den
Haag en Rotterdam, de zogeheten Hofpleinlijn (deel Scheveningen-Den Haag
opgeheven 1953). Rond 1900 kwam de boulevard (met pier) tot stand van het Kurhaus
tot aan de Keizerstraat en in 1908 trok men die verder door naar het zuiden. Vanaf
1870 groeide de badplaats snel uit met nieuwe wijken (Van Stolkpark, Belgisch Park,
Renbaankwartier). Aan de zuidzijde richting het Afvoerkanaal (1889) kwamen voor
de vissersvloot - die tot dan toe op het strand getrokken werd - de Buitenhaven en
de Eerste Binnenhaven tot stand (1904), later gevolgd door nog twee Binnenhavens
(1931 en 1973). Bij een sanering van het oude dorp werd de Jurriaan Kokstraat (1927)
aangelegd. De badplaats raakte in de jaren zestig in verval, waarna de oudere
horecagelegenheden als Hotel des Galeries (1875), café-chantant Seinpost (1886)
en het Palace Hotel (1903)
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werden gesloopt. Het daarna volgende herstel omvatte de bouw van appartementen,
de renovatie van het Kurhaus (1979), de vernieuwing van het Circustheater (1993)
en de bouw van het Holland Casino (1996).
De Herv. kerk (Keizerstraat 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Anthonius, is een
laat-gotische kerk met vijfzijdig gesloten koor, een driebeukig pseudobasilicaal schip
en een toren van vier geledingen met haakse steunberen en een achtzijdige bovenbouw
met ingesnoerde spits. Het koor werd gebouwd kort voor de overstroming van 1470,
waarbij de kerk werd beschadigd. Het huidige schip kwam eind 15de eeuw tot stand
en de toren verrees rond 1525. In de toren hangt een door Coenraet Anthonisz gegoten
klok (1597). Bij de restauratie in 1957-'59 is de 19de-eeuwse

Scheveningen, gezien vanuit het zuidwesten

pleisterlaag van de kerk verwijderd. Verder heeft men toen de sacristie (noordzijde
koor) op oude fundamenten gereconstrueerd in 16de-eeuwse vormen. De forse
consistorie (zuidzijde) is eind 20ste eeuw in historiserende vormen opgetrokken ter
plaatse van een 18de-eeuwse kosterswoning. De toren is in 1998 gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (trekbalken niet
oorspronkelijk). Tot de inventaris behoren een koorhek (1662) afkomstig uit het
Groene Kerkje te Oegstgeest, enkele 17de-eeuwse banken en een preekstoel in
Lodewijk XV-vormen (1756). In een orgelkast uit 1765 van Gerard Steevens met
beeldhouwwerk van Josephus de Bondt bevindt zich een door G.W. en H.B. Lohman
gebouwde instrument (1843; reconstructie 1971). Het door J.M. Gerstenhauer
gebouwde koororgel (1791) is afkomstig uit de Herv. kerk te Wervershoof
(overgebracht 1961). De kerkvloer bevat diverse oude grafzerken (voornamelijk
17de-18de eeuw) en er is een grafmonument voor Cornelis van Heemskerck († 1783).
De (Geref.) Eben Haëzerkerk (Nieuwe Laantjes 120) is een T-vormige kerk in
neorenaissance-vormen, gebouwd in 1892 naar ontwerp van R. Kuipers. De twee
ingangen bevinden zich in flankerende paviljoens met spitse schilddaken.
De (Herv.) Nieuwe Kerk (Duinstraat 4), gebouwd in 1893 naar een rijk
neorenaissance-ontwerp van R. Kuipers, heeft de vorm van een Grieks kruis. De
terzijde geplaatste toren is voorzien van een uit vierkante en achtzijdige geledingen
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opgebouwde bekroning, ontleend aan de Westerkerk te Amsterdam. De kerk bevat
een door L. van Dam gebouwd orgel (1899).
De (Herv.) Nieuwe Badkapel
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Scheveningen, (Herv.) Nieuwe Badkapel (1981)

(Nieuwe Parklaan 90), eveneens gebouwd in de vorm van een Grieks kruis, heeft
een kleine vieringkoepel en een front met narthex-achtige arcade en twee flankerende
torens met koepelbekroning. Deze kerk kwam in 1915-'16 tot stand naar een ontwerp
van W.Ch. Kuijper jr. met neoromaanse en rationalistische vormen. Het door houten
tongewelven gedekte interieur bevat grotendeels nog de oorspronkelijke inrichting.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Lourdes (Berkenbosch Blokstraat 9) bestaat uit
een voorbouw met toren en een brede, drieledige kerkruimte met kleine zadeldaktoren.
Na de bouw van een houten noodkerk in 1912-'13 begon men met de onderbouw
van de hoofdtoren, de Lourdeskapel en de pastorie (nr. 9) naar een traditionalistisch
ontwerp van A.J. Kropholler. De rest van de kerk kon in 1924-'25 worden voltooid
naar een door C.M. van Moorsel gewijzigd plan van Kropholler. De bovenbouw van
de toren kwam pas in 1965 tot stand. Het interieur is voorzien van een muurschildering
(J. Collette), tegeldecoraties (A.C. Ninaber van Eyben) en reliëfs (W.A. van der
Winkel) en bevat een door G. Brom vervaardigde marmeren communiebank (circa
1890) afkomstig uit de Catharinakerk te Amsterdam.
De R.K. St.-Antonius Abtkerk (Scheveningseweg 235) is een

Scheveningen, Strafgevangenis (1981)

driebeukige basilicale kerk met ronde koorapsis. Naast het voorportaal staat een
ranke, taps toelopende, toren met tentdak. J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. maakten
het expressionistische ontwerp voor deze in 1925-'27 gebouwde kerk (gerestaureerd
1997-2001). Het bijzondere interieur heeft een aan de art déco verwante
expressionistische vormgeving. De mozaïeken in de koorapsis zijn van A.
Molkenboer, evenals de kruiswegstaties, de gebrandschilderde ramen (samen met
Chr. de Moor) en de triomfboogbeschildering (1950). Uit de bouwtijd dateren verder
de preekstoel, de communiebank en enkele altaren (J.E. en L. Brom) en een H.
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Hartbeeld (W.A. van de Winkel); iets ouder is een tabernakel van J.H. Brom (1907).
Naast de kerk staat een forse pastorie (Scheveningseweg 233; circa 1927).
Het voorm. sanatorium van de Sophia-Stichting (Gevers Deynootweg 21),
gebouwd in 1879-'80 naar een neorenaissance-ontwerp van H.P. Vogel, heeft
vooruitstekende zijvleugels en een vroeg-20ste-eeuwse achterbouw.
De strafgevangenis (Pompstationsweg 14), tegenwoordig Penitentiair Complex
Scheveningen, kwam rond 1886 tot stand naar ontwerp van J.F. Metzelaar met een
neogotische poortgebouw met zware gekanteelde torens. Boven de poort is het
rijkswapen aangebracht. Bij de ingrijpende vernieuwingen vanaf 1985 zijn de
oorspronkelijke cellulaire gevangenis (1886) en de naar plannen van W.C. Metzelaar
toegevoegde bijzondere gevangenis (1908-'11) afgebroken. Buiten de ommuring
staan nog dienstwoningen uit circa 1886 (Pompstationsweg 2-12) en circa 1910 (nrs.
16-32, 36-44 en 50-64).
De voorm. brandweerkazerne annex politiebureau (Schipperplein 2-4/Duinstraat
21-23) kwam in 1905-'09 tot stand naar een rationalistisch ontwerp van A.A. Schadee
met veel dakerkers, vierkante torentjes en een afgeschuinde hoekpartij met
garagedeuren en flankerende traptorens.
Scholen. In 1877 opgetrokken in neorenaissance-stijl is de voorm. Gemeenteschool
(Neptunusstraat 90-92), nu Museum Scheveningen. De forse onderwijzerswoning
staat midden voor het langgerekte eenlaags schoolgebouw met tuitgevels boven de
gescheiden toegangen voor meisjes en jongens. Bij het museum staan twee oude
ijzeren lichtbaken. De voorm. openbare lagere school met onderwijzerswoning
(Keizerstraat 71c-73; circa 1900) is uitgevoerd in neorenaissance-vormen met
decoratieve banden en ontlastingsbogen in felrode baksteen. De voorm. Hogere
Burger School (Nieuwe Duinweg 8-14; 1924-'27), nu dependance van het Johan de
Witt College, is een fors schoolgebouw in kubistisch-expressionistische stijl naar
ontwerp van D.C. van de Zwart. De in 1930-'31 naar ontwerp van J. Duiker gebouwde
Technische School of ‘Derde Ambachtschool’
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(Zwaardstraat 14-16; met conciërgewoning) is een wit gepleisterd drielaags
schoolgebouw in functionalistische stijl, bekroond door een scheepsbrugachtige
constructie (gerestaureerd 1999).
Woonhuizen. Aardige voorbeelden van eenvoudige woonhuizen in de nogal
veranderde oude dorpskern zijn het wit gepleisterde 18de-eeuwse pand Keizerstraat
152 en het ongepleisterde hoekpand Keizerstraat 10 (circa 1830), beide voorzien
van een ingezwenkte topgevel met kroonlijst en een later toegevoegde winkelpui.
Het hofje van de Dirk en Johanna Anthonia Lammers Stichting (Badhuisstraat

Scheveningen, Technische School of Derde Ambachtschool

(linksonder) Scheveningen, Dirk en Johanna Anthonia Lammers Stichting

170-188), bestaande uit twee parallelle rijen woningen en een verbindingsmuur met
poort in eclectische vormen, kwam in 1875 tot stand naar plannen van B.P. Schippers
(identiek aan hofje in de Schelpstraat, Den Haag). Rond 1880 gebouwd in gele
baksteen is het Hofje van Betje van Duyn (Werfstraat 36-50). Vooral aan de
Ankerstraat en Zeilstraat e.o. staan nog eenvoudige laat-19de-eeuwse arbeiders- of
visserswoningen. Voorbeelden van langs een zijstraat of gang gebouwde woningen
zijn Korendijkstraat 145-169 (circa 1870) en Heemraadstraat 221-247 (circa 1875)
- alle met (keuken)uitbouw - en Willem Beukelszplein 8-30 (circa 1900).
Aan de gedempte binnenhaven van Het
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(onder) Scheveningen, Villa Luiksestraat 2

Kanaal staan het deels wit gepleisterde eclectische herenhuis Badhuiskade 8 (1875)
en de met mezzanino en een opvallend rondlopend hoekbalkon uitgevoerde eclectische
herenhuizen Badhuiskade 9-10 (circa 1890). Tot de oudste bebouwing van de vanaf
1883 op basis van plannen van Th. Coppieters aangelegde wijk Belgisch Park
(oorspronkelijk Nederlandsch-Belgisch Park) behoren de villa Luiksestraat 2 (1883)
en de beneden- en bovenwoningen Belgischeplein 31-34 (1886), alle gebouwd naar
eclectische ontwerpen van Th. Coppieters met kenmerkende open houten veranda's.
De drie geschakelde eclectische herenhuizen Blanda, Agatha en Eletta
(Antwerpsestraat 6-16; 1886-'87) zijn ontworpen door J.H. Beetsma. Typerend voor
de mondaine sfeer van de badplaats zijn ook de rond 1885 gebouwde eclectische
herenhuizen Gevers Deynootweg 23 en 25, met gekoppelde rondboogvensters in de
geveltoppen, en het met houten veranda's uitgevoerde pand Seinpostduin 22-23
(1886). In rijke neorenaissancestijl opgetrokken zijn Gevers Deynootweg 2 (1883)
en 4 (1885). In de wijk Belgisch Park staan herenhuizen in rijke neorenaissance-stijl
voorzien van chaletstijl-elementen en stenen of houten veranda's, zoals Gentsestraat
78-80 (1880) en Luiksestraat 11-
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15 (circa 1885). Ook de laat-19de-eeuwse bebouwing langs de Badhuisweg bestaat
uit villa's en herenhuizen in neorenaissance- en chaletstijl-vormen. De
neorenaissance-huizen Haringkade 129-163 (circa 1900) vertonen veel afwisseling
door de toepassing van verschillende topgevels, torenachtige elementen, erkers en
balkons. Eenvoudiger maar met karakteristieke houten veranda's uitgevoerd zijn de
woningen Dirk Hoogenraadstraat 96-162 (circa 1900).
Het kleurrijke materiaalgebruik van de jugendstil en een speelse afwisseling van
erkers, balkons en dakkapellen vertonen de huizen Duinweg 8-12 (1898-10-2, ontwerp
T. Stoffels), Cornelis Jolstraat 46-80/71-115 (circa 1905) en Rusthoekstraat
42-56/9-37 (circa 1905). Uitgevoerd met vakwerktopgevels en jugendstil-elementen
is het dubbele herenhuis Zeekant 58/Seinpostduin 1 (circa 1910) - nu twee hotels waarvan het rechter gedeelte een traptoren met ingezwenkt koepeldak en een
jugendstil-tableau heeft. Een traditionalistisch ontwerp van A.J. Kropholler zijn de
drielaags huizen Berkenbosch Blokstraat 3-17 en Neptunusstraat 140-154 (1917-'25).
De expressionistische huizen Prof. P.S. Gerbrandyweg 117-131 (1925) zijn ontworpen
door A. van Paassen en de zakelijk-expressionistische middenstandswoningen
Kapelplein 12-16 (1926) door J.J. Brandes. De woningen en winkels in
zakelijk-expressionistische vormen langs de in 1927 dwars door de oude
dorpsbebouwing getrokken Jurriaan Kokstraat dateren uit 1928. De in hoogte
geaccentueerde ‘poortgebouwen’ vormen de doorgangen naar de oude zijstraten.
Appartementengebouwen in zakelijk-expressionistische stijl zijn Van Stolkweg 14
(1928; W. Verschoor) en Nieuwe Parklaan 144 (circa 1930, nu ‘Neptunusflat’). In
functionalistische stijl ontworpen is de woonflat Dennehove (Badhuisweg 141-163;
1936-'38, J. Wils).
Van Stolkpark. In opdracht van mr. Thomas van Stolk ontwikkelden J.D. en L.P.
Zocher tussen 1868 en 1873 de opzet van ‘Het Scheveningsche Park’, later Van
Stolkpark, als een landschappelijk villapark. In de beginfase kwamen

Scheveningen, Villa Louise

verschillende villa's tot stand naar ontwerpen van H. Wesstra, zoals de wit gepleisterde
eclectische villa's Louise (Van Stolkweg 5; 1879) en Emma (Van Stolkweg 7a; 1886;
erker 1917) en de met witte banden en hoekblokken uitgevoerde villa's Brigitta, nu
‘Pretty Home’ (Van Stolkweg 4; 1882, uitgebreid 1912) en Hendrika (Van Stolkweg
2; 1883, aanbouw 1903). Andere wit gepleisterde villa's in de wijk zijn de L-vormige
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villa Margaretha (Van Stolkweg 24; 1881-'82, ontwerp W.B. van Liefland; veranda
en serre 1911), de villa Germania (Van Stolkweg 22; 1882-'83, P.W. Munze), Van
Stolkweg 9 (circa 1885) en de voor bankier W.J.H. Furnee gebouwde villa Dennenoord
(Hogeweg 16; 1891-'92, H. van Jaarsveld) met fraaie gietijzeren veranda. E. van
Hoboken, schoonzoon van de stichter van het Van Stolkpark, liet de zeer grote villa
Olanda (Van Stolkweg 23; 1886) bouwen naar een Italianiserend
neorenaissance-ontwerp van A. van Ameijden van Duijm. Andere
neorenaissance-panden in deze wijk zijn onder meer de villa Nieuw Rijswijk (Van
Stolkweg 7; 1881-'82, W. Lamkamp en H. de Baan), de villa Collinetto (Hogeweg
2; 1893, P.F.W. Mouton) en de dubbele herenhuizen Parkweg 12-14 (1893, G.J.
Kurvers). De chaletstijl wordt vertegenwoordigd door de dubbele herenhuizen
Parkweg 5-7 (1889, P.J.W. Andreoli), de villa Van Stolkweg 15b (1891, J.H. Eshuys)
en de al jugendstil-elementen vertonende villa Austria (Van Stolkweg 29a; 1902,
A.A. Mussert).
Een combinatie van jugendstil, chaletstijl en rationalistische vormen vertonen de
villa Orania (Parkweg 46; 1903-'04, J.H. Eshuys), de deels wit gepleisterde villa
Cecile (Parkweg 16; 1906-'07, J. Mutters) en de opmerkelijke villa Hejmo Nia
(Parkweg 9a; 1907-'08) met hoog op het dak de vierkante lichtkoepel met tentdak
van de hal. Deze villa werd ontworpen door A. Broese van Groenou voor zijn vader,
de in Nederlands-Indië rijk geworden suikerplanter W. Broese van Groenou. De
grote, met natuursteen beklede, blokvormige villa Sandhage (Hogeweg 18; 1907) is
een rijk ontwerp in Nieuw Historiserende vormen (neo-Lodewijk XVI) van L.J.
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Falkenburg en is in 2002 gerestaureerd voor de Stichting Indisch Herinneringscentrum.
Eveneens in Nieuw Historiserende vormen uitgevoerd zijn de grote blokvormige
villa Violetta (Van Stolkweg 29; 1914, F.A. Koch) en de dubbele villa Elwin/Thera
(Van Stolkweg 12-12a; 1913-'15, J.Th. Thierry). Door J.J. Gort en J.G. Robbers deels
voor eigen bewoning ontworpen zijn de geschakelde herenhuizen Belvedereweg 1-7
(1912-'13) in landhuisstijl.
Winkels. Bij het in neorenaissancevormen uitgevoerde woon- en winkelpand
Keizerstraat 45 (1896) toont de marmorietplaat van de winkelpui dat hier de melksalon
‘Neerlandia’ was gevestigd. Voor de Haagse melkinrichting ‘De Sierkan’ kwam
schuin tegenover de voorm. melksalon met bovenwoningen Keizerstraat 12-16 (1896)
tot stand naar een opmerkelijk neogotisch ontwerp van J. de Quack in gele en rode
verblendsteen. Kleurige verblendsteen is ook toegepast bij de in jugendstil uitgevoerde
woon- en winkelpanden Keizerstraat 213-215 (1903, C.J.M. van Duijne), Keizerstraat
167 (circa 1905; pui gewijzigd) en Keizerstraat 225-231 (circa 1905); de laatste met
grote ijzeren winkelpui. Een combinatie van neorenaissance en jugendstil-vormen
vertoont Keizerstraat 327-329 (circa 1905, J.P.G. Roel). Het met een grote ronde
hoekpartij afgesloten complex winkels met bovenwoningen Badhuisstraat 121-161
(circa 1930) is ontworpen in zakelijk-expressionistische stijl.
Het Paviljoen Von Wied (Pellenaerstraat 4) werd in 1826-'27 gebouwd voor de
echtgenote van koning Willem I naar een neoclassicistisch ontwerp van A.
Noordendorp. Het is vernoemd naar de latere eigenaar W.A.M.C. prins von Wied
(1881). De toegangstrap wordt geflankeerd door 17de-eeuwse beelden van zeegoden,
vermoedelijk afkomstig uit de tuinen van Huis ter Nieuwburg te Rijswijk. Inwendig
is de achtzijdige zaal voorzien van op de zee geïnspireerde stucdecoraties. Het gebouw
dient sinds 1902 als buitensociëteit van de Haagse sociëteit De Witte. Onder en aan
weerszijden van het paviljoen is het museum ‘Beelden aan Zee’ ingericht (1990-'94,
W.G. Quist).
Het Kurhaus (Gevers Deynootplein 29-30) kwam in 1884-'86 tot stand ter
vervanging van het oude Scheveningse badhuis. Een brand kort na de voltooiing
maakte (gewijzigde) herbouw noodzakelijk in 1886-'87. Het Italiaans georiënteerde
neorenaissance-ontwerp van de Duitse architecten J.F. Henkenhaf en F. Ebert voorzag
in een groot, naar de zee gekeerd, U-vormig gebouw. De grote concertzaal bevindt
zich in de forse middenbouw met achtzijdige centrale koepel en hoekpaviljoens. Het
koofplafond van de zaal is versierd met schilderingen van atelier Van Hoeck uit
Brussel (1887). Bij de zeer ingrijpende restauratie en renovatie in 1976-'79, onder
leiding van B. van Kasteel, zijn de zijvleugels herbouwd.
Horeca. Van de vele en vaak prestigieuze hotels uit de 19de en vroege 20ste eeuw
van Scheveningen resteert weinig. Het eclectische pand met torenvormige hoekpartij
van het voorm. hotel Zeerust (Zeekant 35) werd gebouwd in 1882 als uitbreiding
van het naastgelegen (nu verdwenen) oude houten hotelgebouw (circa 1850). Het
voorm. hotel Bella Vista (Van Stolkweg 16) bestaat
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Scheveningen, Kurhaus

uit een eclectisch hoofdgebouw (1875, ontwerp P.H.C. Willaert) en zijvleugels met
veranda's (1880 en circa 1900). Eveneens in het Van Stolkpark ligt het voorm.
Parkhotel (Parkweg 13), gebouwd in 1893 naar een neorenaissance-ontwerp van
A.P. van Dam (houten balkons verwijderd). Het voorm. pension Badhuiskade 1 (circa
1890, J. van der Lubbe) heeft een tweelaagse veranda die begin 20ste eeuw is
veranderd in serres bij een verbouwing tot café met proeflokaal.
De watertoren (Pompstationsweg 327) in het duingebied bij Scheveningen werd
in 1874 gebouwd naar een eclectisch ontwerp van L.A. Brouwer en Th. Stang
(constructeur). Deze in 1990 gerestaureerde forse achtzijdige toren wordt aan de
voorzijde geleed door gebosseerde pilasters en bekroond door een koperen koepeldak
met balustrade. Hij bevat twee ijzeren hangbodemreservoirs. Uit 1874-'75 dateren
verder het bijbehorende machinegebouw (Pompstationsweg 325), met een
aangebouwde machinekamer uit 1901, en de dienstwoningen Pompstationsweg
307-323.
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Scheveningen, Vuurtoren

De vuurtoren (Zeekant 12) verrees in 1875 naar plannen van Q. Harder als een
twaalfzijdige gietijzeren toren met neogotische detaillering en inwendig ijzeren
spiltrappen en tussenvloeren. De gietijzeren onderdelen werden geleverd door de
firma Nering Bögel. De roodbruin geschilderde schacht wordt bekroond door een
glazen lichtkoepel (1921) met koperen koepelbekleding (circa 1958). Bij de toren
staan enkele wit gepleisterde laat-19de-eeuwse dienstwoningen (Zeekant 7-11).

Scheveningen, Begraafplaats Ter Navolging

Het voorm. gemaal (Duinstraat 5-9) kwam rond 1890 tot stand met een eenvoudig
machinegebouw en twee geschakelde dienstwoningen met kleine trapgevels in
neorenaissance-vormen. Het rederserf ‘Den Dulk’ (Gondelstraat 19-27) dateert uit
1893 en is uitgebreid in 1903 en 1913. Achter het langgerekte stenen hoofdgebouw
met kantoor (rechts) en pakhuis (links) staan drie houten droogschuren met
boetzolders.
Het voorm. gebouw van Radio Holland (Dr. Lelykade 68-70) kwam rond 1935
tot stand in functionalistische vormen met een eenlaags middendeel en tweelaags
zijvleugels.
Atlantikwall. Van deze in 1942-'45 door de Duitsers langs de kust aangelegde
verdedigingslinie resteert ten noorden van Scheveningen in het Oostduinpark een
kustbatterij, waarvan de vuurleidingpost vanaf het strand zichtbaar is. In dezelfde
omgeving ligt nog een tankmuur met mitrailleurkazemat en nabij de watertoren de
artilleriestelling van de Batterie Wasserturm (1942-'45) met enkele zware bunkers
en verschillende loopgraven. Ondergronds in een duintop bij de Doornstraat bevindt
zich een bataljonscommandopost met hospitaal en bij het Schippersplein resteert
een ondergronds telefoonschakelstation voor het vestingnet.
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De pier (Zeekant ong.) is in 1959-'64 gebouwd naar plannen van H.A. Maaskant
ter vervanging van de in 1943 verwoeste Wilhelminapier (1901). De pier is
gerenoveerd rond 1995.
De gedenknaald op het duin nabij de vuurtoren (Zeekant ong.) staat op de plaats
waar de latere koning Willem I in 1813 na de Franse bezetting aan land kwam na
zijn overtocht uit Engeland. Het natuurstenen monument (1865) is ontworpen door
A. Roodenburg en Van der Made.
De begraafplaats Ter Navolging (Prins Willemstraat ong.) werd in 1778 in de
duinen aangelegd door jurist Abraham Perrenot († 1784) als eerste openbare
buitenbegraafplaats van Nederland, met als motto ‘In de Hoop van Navolging’. Deze
in 1793 uitgebreide en rond 1978 gerestaureerde begraafplaats heeft de vorm van
een ommuurde zerkenvloer. Een epitaaf (1895) herinnert aan de geruimde graven
van de schrijfsters Betje Wolff († 1804) en Aagje Deken († 1804). Verder ligt hier
het graf van de grondlegger van de Anti-Revolutionaire Partij, W. Groen van Prinsterer
(† 1876).

Schiedam
Stad, ontstaan aan de monding van de Schie in de Maas. Rond 1200 werd de Schie
bij Overschie (Ouwerschie) afgedamd en omstreeks 1245 legde men iets zuidelijker
een nieuwe dam met uitwateringssluis en overtoom (Dam). De hier ontstane
nederzetting werd voorzien van een kerk (1262) en kreeg een jaarmarkt (1270) en
stadsrechten nadat Aleida van Avesnes († 1284), zuster van graaf Willem II van
Holland, in 1258 ten westen van deze nederzetting het Huis te Riviere had gesticht.
De oudste kern vormde zich rondom de kerk in het gebied tussen Korte
Achterweg-Laan, Kreupelstraat en Schie. De bebouwing aan de overzijde van de
Dam tussen Breedstraat, Raam en Korte Haven werd hier in 1316 bijgetrokken. De
dam zelf verving men in 1336-'39 door een sluis. Later in de 14de eeuw volgde een
zeer ruime uitbreiding tot aan de Noordvest, Vellevest, Westvest en Broersvest,
waarlangs rond 1350-'60 een omwalling of ommuring werd gelegd. De oostelijke
Schiedijk (Hoogstraat) vormde met de Dam de stedelijke kern. Verder bleef er binnen
de stad voldoende ruimte over voor tuinen en lijnbanen, een begijnhof
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Schiedam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(Herv.) Grote of St.-Janskerk (zie p. 466)
R.K. St.-Johannes de Doperkerk of Havenkerk (p. 467)
Oud Kath. kerk (p. 467)
klooster van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna (p. 467)
R.K. St.-Liduïna en O.L.-Vrouwe Rozenkransbasiliek (p. 468)
Dominicanessenklooster (p. 468)
Evang. Luth. kerk (p. 468)
(Chr. Geref.) Plantagekerk (p. 468)
oude gebouw van de Ned. Protestantenbond (p. 468)
huidige gebouw van de Ned. Protestantenbond (p. 468)
Hoeksteenkerk (p. 468)
Geref. Vrijgem. kerk (p. 468)
Proveniershuis (p. 468)
Blauwhuis (p. 469)
Herv. weeshuis (p. 469)
St.-Jacobsgasthuis (p. 469)
Stadhuis (p. 469)
Stadstimmerwerf (p. 470)
Zakkendragershuis (p. 470)
St.-Jorisdoelen (p. 470)
Waag (p. 470)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Korenbeurs (p. 470)
Politiebureau (p. 470)
ruïne van Huis te Riviere (p. 471)
flatgebouw Singelwijck (p. 472)
Passage (p. 472)
Hollandse Algemeene Verzekerings Bank (p. 472)
mouterij De Goudsbloem (p. 473)
moutwijnbranderij De Locomotief (p. 473)
handelsentrepot De Nederlanden (p. 473)
branderij A. Houtman & Co. (p. 473)
branderij Johs. de Kuyper & Zn. (p. 474)
kantoor branderij M. Dirkzwager (p. 474)
windmolen De Noordmolen (p. 474)
windmolen De Drie Koornbloemen (p. 474)
windmolen De Palmboom (p. 474)
windmolen De Vrijheid (p. 474)
windmolen De Walvisch (p. 474)
drukkerij Van 't Hoff & Jongepier (p. 474)
Sluis in de Schie (p. 474)
Korte Havenbrug (p. 474)
Appelmarktbrug (p. 474)
Koemarktbrug (p. 474)
Oranjebrug (p. 474)
Volksbadhuis (p. 474)

en drie kloosters. Vanwege het dichtslibben van de Schiemond legde men rond 1300
aan de zuidzijde de Haven (nu Lange Haven) aan en later, in het verlengde daarvan,
de Buitenhaven (midden 14de eeuw) en de Voorhaven. In 1428 werd Schiedam
getroffen door een grote stadsbrand. Na de Reformatie hief men het
Kruizebroedersklooster op (1572). De infrastructuur werd gewijzigd door het graven
van de Broersveldsloot (1593, gedempt 1891-'93), de verbreding van de Korte Haven
(1599) en het graven van de Nieuwe Haven (1613-'14) in aansluiting op de Westvest.
Op de landtong (het Nieuwe Werk) tussen de Nieuwe Haven en de Buitenhaven
vestigden zich scheepswerven en zoutketen. Door lage belastingen op mout, gerst
en rogge maakten de scheepvaart en haringvisserij in Schiedam vanaf 1671 plaats
voor moutwijnfabricage. In korte tijd veranderden oude haringpakhuizen in mouterijen
en branderijen, terwijl op de stadswallen steeds meer industriemolens verschenen.
Aan de Lange Haven en langs de in 1768 aangelegde Plantage bouwden de branders
hun deftige huizen. Bij de in 1778-'79 vernieuwde schutsluis aan de Dam verrees in
1792 de voor de jeneverstokerij belangrijke Korenbeurs. De branderijen zorgden
ervoor dat Schiedam ook in de eerste helft van de 19de eeuw bleef bloeien. Het
hoogtepunt van deze industrie lag tussen 1850 en 1880, waarna de overgang op de
van suikerbieten gemaakte melasse-alcohol (1884) voor achteruitgang zorgde.
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Schiedam, (Herv.) Grote of St.-Janskerk, plattegrond

Belangrijke infrastructurele werken aan de zuidzijde van Schiedam waren het
graven van de Westerhaven (1861-'62), de Wilhelminahaven (1914-'15) en de
Wiltonhaven (1916). Begin 20ste eeuw vestigden zich hier ook enkele scheepswerven,
zoals Gusto (1905) en Wilton-Feijenoord (1916). Tussen het aan de noordoostzijde
gelegen station (1847) en de stad ontstond vanaf 1870 de Stationswijk. Ten zuiden
van de Westerhaven kwam vanaf 1863 de arbeiderswijk De Gorzen tot ontwikkeling.
De industriemolens aan de in 1867-'69 gedempte Broersvestgracht werden in 1903-'06
gesloopt. Op de Koemarkt kwam in 1907 de keerlus van de Rotterdamse tram te
liggen. Vanaf 1925 werd de Broersvest de ruggengraat van de Schiedamse
city-vorming. Na de Tweede Wereldoorlog is de stad vooral naar het noorden
uitgebreid (Nieuwland, Tuindorp, Groenoord, Woudhoek), waardoor ook het dorp
Kethel ingebouwd is geraakt. Grote delen van de binnenstad zijn ingrijpend gesaneerd,
waaronder vanaf 1950 de Brandersbuurt (noorden) en rond 1980 de Laan (midden).
De rest van de binnenstad is een beschermd gezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Janskerk (Nieuwstraat 34) [1] is een driebeukige
hallenkerk met vijfzijdig gesloten koor, zijkoren en een toren van vier geledingen
met achtzijdige spits. In 1262 werd hier een aan Maria gewijde kerk gesticht. De
eerste steen voor een nieuw gotisch koor legde men in 1335. Dit koor en het forse,
recht gesloten, noorderzijkoor waren klaarblijkelijk gereed toen rond 1380 een
wonderdadig Mariabeeld werd geplaatst. Ook de onderbouw van de toren is
vermoedelijk nog laat-14de-eeuws. Het oorspronkelijk tweebeukige schip kwam
rond 1400 tot stand. In 1425 wordt de nieuwe wijding van de kerk aan St. Johannes
de Doper vermeld. De kerk had in 1428 te lijden van brandschade. Aan de zuidkant
verrees een kapel over het graf van de plaatselijke heilige St. Liduïna († 1433), die
als 15-jarige na een val op het ijs 38 jaar bedlegerig was. De vorm van de opgegraven
funderingen van deze verdwenen kapel heeft men in de kerkvloer aangegeven. Met
een verbouwing en verhoging in de 15de eeuw kreeg de toren het huidige uiterlijk
met geledingen die afwisselend van spits- en rondbogige nissen met gotische
traceringen zijn voorzien. Eind 15de of begin 16de eeuw kwamen de zuidbeuk van
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het schip en het zuiderzijkoor tot stand. De begin 16de eeuw opgetrokken sacristie
werd enigszins terzijde geplaatst, vanwege een geplande maar niet uitgevoerde
kooromgang, en werd in 1773-'78 verbouwd tot consistoriekamer (met goudleerbehang
en stucgewelf). Midden 18de eeuw kreeg de toren een hardstenen portaal in Lodewijk
XIV-stijl. De torenspits en de borstwering met kantelen dateren van een restauratie
uit 1932-'34. In de toren hangen klokken van Willem Slo-
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terdiic en Steven Butendiic (1455), Wilhelmus en Jasper Moer (1519) en Claes
Noorden en Jan Albert de Grave (1710), alsmede een carillon waarvan 13 klokken
zijn gegoten door A.J. van den Ghein (1786). De kerk is gerestaureerd in 1946-'49,
onder leiding van H. van der Kloot Meijburg en Ph.J.W.C. Bolt, en in 2002. In het
interieur worden de beuken gedekt door houten tongewelven en gescheiden door
zuilen met koolbladkapitelen. De noordelijke zuilenrij heeft men in 1782 vernieuwd
naar model van de laat-gotische zuidelijke zuilenrij. Tot de inventaris behoort een
door Hendrik Niehoff vervaardigde orgelkast in vroege renaissance-stijl (1552-'53),
die werd vergroot in 1680 en die in 1724 aanvullend snijwerk kreeg van Alexander
Pluskens. De maniëristische preekstoel (circa 1600) is voorzien van ‘inkijkens’;
trompe-l'oeil-nissen met afbeeldingen van Christus als Goede Herder en de vier
evangelisten. Het klankbord heeft een Lodewijk XVI-bekroning, afkomstig van het
middendeel van de regeringsbank die Gerrit Veth vervaardigde naar ontwerp van
Rutger van Bol'Es (1783). Deze vroeger om een pijler gebouwde regeringsbank is
later ‘rechtgetrokken’. De koorafscheiding (1597) heeft men verbouwd tot een bank
en een kathederschot, terwijl het doophek (1642) is herschapen in een koorhek.
Verder bevat de kerk een armenverzorgersbank (1596), enkele maniëristische borden
- Schuttersbord (1600), Oogstbord (1617) en tiengebodenbord (1619) - en een epitaaf
uit 1656 voor Cornelis Haga († 1654).
De voorm. R.K. St.-Johannes de Doperkerk of ‘Havenkerk’ (Lange Haven 72)
[2] is een forse driebeukige hallenkerk voorzien van een houten klokkentoren en een
zuilenportiek met gekoppelde dorische zuilen. Deze neoclassicistische kerk verrees
in 1822-'24 naar plannen van A. Tollus. Inwendig hebben de zijbeuken ionische
muurzuilen en houten kruisgewelven; in de hoofdbeuk rust een houten tongewelf op
ionische zuilen. De kerk bevat een rijke neobarokke inventaris. De zijaltaren (1839)
hebben altaarstukken van A. van Ysendijck, die ook de kruiswegstaties schilderde.
De biechtstoelen (1849) zijn vervaardigd door J.Th. Stracké (ontwerp W. Thijssen),
de preekstoel (1852) door

Schiedam, R.K. St.-Johannes de Doperkerk

C. Geerts en het hoofdaltaar (1867) door de Antwerpse beeldhouwer J. Ducaju
(ontwerp F. Durlet). Verder bevat de kerk een Maarschalkerweerd-orgel (1875). De
gebrandschilderde ramen - inclusief het Liduïna-raam (1875-'76) - zijn van J.B.F.
Capronnier. Deze in 1967 gesloten kerk is in 1973-'76 gerestaureerd na aankoop
door de evangelist J. Maasbach.
De Oud Kath. kerk (Dam 28) [3] is een zaalkerk met driezijdige apsis,
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Schiedam, R.K. St.-Johannes de Doperkerk, plattegrond

gebouwd in 1860-'62 naar een ontwerp in romantisch-neoclassicistische- of
‘rondboogstijl’ van M. van Erkel en J. Vormer. De gedeeltelijk gepleisterde kerkgevel
heeft men later versimpeld. Het gestukadoorde interieur met rondbogen bevat een
door C.G.F. Witte gebouwd orgel (1866, gerestaureerd 1983-'84). Eveneens
gekenmerkt door geprononceerde rondboogomlijstingen bij deur en vensters is de
wit gepleisterde pastorie (Dam 30; 1860-'62).
Het voorm. klooster van de Congregatie H. Catharina van Siëna (Tuinlaan 82)
[4] is een van de straat terugliggend, gepleisterd fors tweelaagspand met
mezzaninoverdie-
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ping, gebouwd in 1866-'67 naar een eclectisch ontwerp van W. Thijssen. De hier
inwonende en door de zusters verzorgde mevrouw C. Nolet kreeg in 1890 een eigen,
in rooilijn van de Tuinlaan gebouwde, woning. De zusters hebben het klooster verlaten
in 1998.
De R.K. St.-Liduïna en O.L.-Vrouwe Rozenkransbasiliek (Singel 106) [5] is
een kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten koor, vijfzijdige zijkoorapsiden en een toren
van drie geledingen met hoektorentjes, frontalen en een achtzijdige naaldspits. Deze
met luchtbogen uitgevoerde rijke neogotische kerk verrees in 1880-'81 naar plannen
van E.J. Margry. Sinds de sloop van de St.-Liduïnakerk aan de Nieuwe Haven (1969)
fungeert het gebouw als bedevaartsoord voor de in 1890 heilig verklaarde St. Liduïna.
De in 1990 tot basiliek verheven kerk is in 1994-'99 gerestaureerd.
Het interieur heeft stenen kruisribgewelven, monolithische marmeren zuilen en
bij de kruising bundelpijlers met bladwerkkapitelen. De rijke neogotische inventaris
is grotendeels afkomstig van atelier Margry & Snickers. Het koor bevat
gebeeldhouwde voorstellingen van de geheimen van de Rozenkrans en in de
noordelijke zijkoorapsis staat een St.-Liduïna-altaar. Door P. Peeters vervaardigd
zijn het hoofdaltaar, de preekstoel en de kruiswegstaties. In de doopkapel bevindt
zich de uit de Grote Kerk afkomstige gotische grafzerk van St. Liduïna († 1433). De
forse pastorie (Singel 104), met ingangsportaal en hoektoren, werd in 1897 gebouwd
naar ontwerp van Margry.
Het voorm. dominicanessenklooster (Korte Haven 127) [6] is een in 1886-'87
naar plannen van Th.L. Kanters opgetrokken L-vormig klooster met bijbehorend
schoolgebouw. Het aan de straat gelegen bouwdeel heeft een
neorenaissance-detaillering, de kapel vertoont neoromaanse details.
De Evang. Luth. kerk (Lange Nieuwstraat 219) [7] draagt als opschrift ‘Een
Vaste Burg is Onze God’. Deze deels gepleisterde neoclassicistische kerk met
dakruiter ontstond in 1892 na verbouwing van een monumentaal gistpakhuis (circa
1860). De kerk wordt geflankeerd door de pastorie en de consistoriekamer en bevat
een uit de Doopsgez. kerk te Deventer afkomstige preekstoel (eind 18de eeuw).
Overige kerken. De (Chr. Geref.) Plantagekerk (Lange Nieuwstraat 63) [8] is
een gedeeltelijk gepleisterde zaalkerk uit 1872 naar ontwerp van J. Ris. Het oude
gebouw van de Ned. Protestantenbond (Korte Haven 123-125) [9] kwam in 1888
tot stand naar een neorenaissance-ontwerp van J.J. Vormer en werd in 1909 vervangen
door het huidige gebouw van de Ned. Protestantenbond (Westvest 90) [10]. Deze
door H. Evers met rondboogmotieven en rationalistische elementen ontworpen
zaalkerk met terzijde geplaatste toren bevat een Standaart-orgel (1913). In
traditionalistische vormen uitgevoerd zijn de robuuste Hoeksteenkerk (Warande 185;
1922) [11], met zadeldaktoren, en de voor de arbeiders van de scheepswerf Gusto
in de wijk Gorzen opgerichte R.K. kerk Hart van Jezus (Rijnstraat 1; 1925-'27, H.
Groenewegen), voorzien van een terzijde geplaatste rijzige toren met paraboolvormige
spits. Van na de oorlog dateren de bescheiden en met slanke naaldspits uitgevoerde
Geref. Vrijgem. kerk (Westvest 30; 1954, W.H. Spruyt en G. den Butter) [12], verder
- in de wijk Nieuwland - de met betonnen klokkentoren ontworpen doosvormige
(Geref.) kerk Magnalia Rei
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Schiedam, Proveniershuis (1984)

Schiedam, (Herv.) Opstandingskerk

(Albrandstraat 67; circa 1963, F. Swaneveld en S.T. Goslinga) en de voorm. (Herv.)
Opstandingskerk (Dr. Kuyperlaan 500-510; 1957, J.H. van den Broek en J.B.
Bakema). Deze tegen de dijk gebouwde doosvormige kerk met toneelzaal (beneden),
kerkzaal (boven) en een rijzige vrijstaande klokkentoren heeft men in 2002 verbouwd
tot luxe-woningen.
Het voorm. proveniershuis (Overschiesestraat 1) [13] werd in 1756-'59 gebouwd
naar plannen van Ary van Bol'Es op de plaats van het vroegere
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Schiedam, St.-Jacobsgasthuis

Leprozenhuis. Het U-vormige tweelaagse gebouw heeft hogere hoekpaviljoens en
een rijk uitgevoerd drielaags poortgedeelte met geblokte pilasters, pronkrisaliet en
een kuifstuk in Lodewijk XV-stijl.
Het voorm. Blauwhuis (Lange Nieuwstraat 183) [14], een sober tweelaags pand
met achtzijdige dakruiter, kwam in 1764-'65 tot stand naar ontwerp van Rutger van
Bol'Es als verbeterhuis voor vrouwen. De hardstenen ingangsomlijsting in Lodewijk
XV-stijl draagt drie familiewapens en het stadswapen. Na de sluiting van het tehuis
in 1846 diende het gebouw als postkantoor (1861-'95), gymnasium (1897-1967) en
momenteel als muziekschool.
Het voorm. Herv. weeshuis ‘Lindenhof’ (Lange Achterweg 44-82) [15], gesticht
in 1604, werd in 1779-'82 vernieuwd naar plannen van Rutger van Bol'Es en heeft
tot 1972 als zodanig dienst gedaan. Het U-vormige gebouw bezit een langgerekte
eenlaags vleugel met dakruiter en een fronton in Lodewijk XVI-stijl met beelden
van de weeskinderen ‘Jan en Kaat’. De hardstenen portalen bij de tweelaagse
hoekpaviljoens dienden als gescheiden ingangen voor de weesjongens en -meisjes.
Het voorm. St.-Jacobsgasthuis (Hoogstraat 112) [16] werd in 1786-'89 gebouwd
naar ontwerp van Giovanni (Jan) Giudici ter plaatse van een in 1286 vermelde
voorganger. De zijvleugels van dit U-vormige gebouw gaan aan de voorzijde over
in hoekpaviljoens, waartussen een hek het voorplein afsluit. De als herenhuis
uitgevoerde tweelaagse hoekpaviljoens hebben een geblokt hardstenen middenrisaliet
en geblokte hoekpilasters in Lodewijk XVI-stijl. Tussen de zijvleugels staat de in de
vorm van een Grieks kruis opgezette gasthuiskerk met dakruiter en een
vroeg-neoclassicistisch portiek met corinthische zuilen. Het interieur wordt gedekt
door tongewelven en heeft galerijen op gemarmerde dubbele ionische zuilen in drie
van de vier korte kruisarmen. Tot de inventaris behoren een door A. van Campenhout
vervaardigde preekstoel in Lodewijk XVI-stijl (1788-'89) en een door Hendrik
Herman Hess gebouwd rococoorgel (1773; gerestaureerd 1969). De kerk diende als
Waalse kerk (tot 1827), Evang. Luth. kerk (1828-'92) en kerk van de Ned.
Protestantenbond (1894-1909). Het gasthuis deed tot 1839 tevens dienst als ziekenhuis
en werd in 1934 opgeheven. Sinds 1967 is het gehele gebouw in gebruik als Stedelijk
Museum.
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Het stadhuis (Grote Markt 1) [17] is een vrijstaand gebouw met souterrain en
bel-etage; het zadeldak heeft een opengewerkte dakruiter en in- en uitgezwenkte
topgevels. Het in 1538 hier gebouwde stadhuis werd na een brand in 1604 herbouwd
in 1606. De huidige topgevels dateren uit 1637; dat jaartal is te lezen in de
maniëristische topgevelbekroning met segmentvormig fronton en Justitia-beeld. De
huidige dubbele bordestrap werd in 1717-'18 aangebracht. Nadat in 1727 de vleeshal
uit het stadhuis was verdwenen, ontstond in 1747 een nieuwe ingang in Lodewijk
XIV-stijl. Van een modernisering in 1782, waarschijnlijk naar plannen van
stadsarchitect Rutger van Bol'Es, dateren de vensteromlijstingen in de zijgevels. De
huidige
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Schiedam, Korenbeurs

dakruiter is uit 1837. Het in 2003 gerestaureerde gebouw bevat een zaal met een
midden-18de-eeuws schoorsteenstuk van Augustinus Terwesten.
De voorm. stadstimmerwerf (Korte Haven 135) [18] heeft een vermoedelijk uit
1696 daterende voorgevel met lage pakhuisverdieping en hijsluiken. De poort met
toscaanse pilasters en de uitbreiding aan de Westvestzijde zijn laat-18de-eeuws.
Het voorm. zakkendragershuis (Oude Sluis 19) [19], gebouwd in 1725 als
gildenhuis van de zakkendragers (tot 1798), is een rijzig drielaags pand met tentdak
en dakruiter. De bovenste verdieping diende als pakzolder.
De voorm. St.-Jorisdoelen (Doeleplein 1) [20] werd in 1743 naar plannen van
Ary van Bol'Es gebouwd ter plaatse van een voorganger. Het diepe pand gaat schuil
achter een brede drielaagse schermgevel. De ingang is gevat in een pronkrisaliet in
sobere Lodewijk XIV-vormen met het opschrift ‘St. Jorisdoele’. Aan de noordzijde
staat de rond 1886 vernieuwde drilschuur (Groenweegje 13), die nu deel uitmaakt
van een nabije branderij (gevel in 1943 gepleisterd).
De voorm. waag (Nieuwstraat 36) [21] tegen de toren van de Grote Kerk dateert
in haar huidige vorm met gevelbekroning en pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl van
een vernieuwing in 1748. In 1579 was de waag van het stadhuis overgebracht naar
de hier gesitueerde doopkapel van de kerk. Na de recente restauratie is het gebouw
als dienstruimte bij de kerk getrokken.
De voorm. korenbeurs (Lange Haven 145) [22] is een imposant rechthoekig
gebouw voorzien van overwelfde galerijen om een (later overdekt) binnenplein en
een middenrisaliet met opengewerkte klokkentoren. Opdrachtgever was de
Oeconomische Burgermaatschappij voor de handel in graan, spoeling en moutwijn.
Na een prijsvraag in 1782 verrees het imposante gebouw in 1786-'92 volgens een
door Rutger van Bol'Es aangepast plan van Jan Giudici. Bij het rijk uitgewerkte
natuurstenen middenrisaliet, met een superpositie van dorische en ionische halfzuilen
en een fronton met daarin beelden van Mercurius (handel) en Neptunus (zeevaart),
werd teruggegrepen op 17de-eeuwse classicistische voorbeelden; de details vertonen
Lodewijk XVI-kenmerken. In 1840 brandde de beurs af, waarna herstel in oude
vormen plaatsvond. Het tot 1918 als beurs in gebruik zijnde gebouw is in 1952
gerestaureerd.
De schouwburg ‘Musis Sacrum’
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Schiedam, Herenhuis Lange Haven 63-65

Schiedam, Ruïne Huis te Riviere

(Lange Haven 115) is een gepleisterd neoclassicistisch pand met middenrisaliet,
gebouwd in 1842 als concertzaal en in 1845 ook geschikt gemaakt als schouwburg
(gerestaureerd 1978).
Het voorm. politiebureau (Hoogstraat 200) [23], een fors gebouw met hardstenen
souterrain, bel-etage en een mezzaninoverdieping, kwam in 1860 tot stand in
romantisch-neoclassicistische
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Schiedam, Herenhuis Tuinlaan 58

stijl of ‘rondboogstijl’. Het heeft tot circa 1920 als politiebureau dienst gedaan.
Scholen. Het neoclassicistische U-vormige eenlaagspand Leliestraat 10 werd rond
1890 gebouwd als zesklassige openbare lagere school en heeft een hoger opgetrokken
middenrisaliet. Tweelaagse lagere-schoolgebouwen zijn de voorm. school F (Singel
5; 1912), de U-vormige voorm. gemeenteschool Edisonplein 20-46 (1919) - met
aangebouwd gymnastieklokaal - en de twaalfklassige R.K. St.-Jozefschool (Nassaulaan
42; circa 1920). Lagere scholen uit het interbellum zijn verder de V-vormige
zesklassige school Stadhouderslaan 30 (1922; ontwerp J. de Jonge) en de via een
eenlaags gebouw aan de straat bereikbare school Tuinlaan 64 (1939; A. de Jong).
De ruïne van Huis te Riviere (Huis te Riviere 1) [24], ook Huis Mathenesse
genoemd, is het door nieuwbouw in de verdrukking geraakte restant van een
oorspronkelijk omgrachte vierkante donjon uit de tweede helft van de 13de eeuw,
gebouwd in opdracht van Aleida van Avesnes. Het kasteel dat kort daarop werd
opgenomen in een (verdwenen) rechthoekig kasteel kwam in 1339 aan Dirc van
Mathenesse. Na verwoesting in 1351 door de Delftenaren volgde herbouw, maar de
Schiedammers verwoestten het weer in 1575 en definitief in 1590. De in 1688 door
de stad gekochte ruïne is gerestaureerd in 1970.
Woonhuizen. Huizen met een kern ouder dan de 18de eeuw zijn schaars in
Schiedam. De gepleisterde gevel van Lange Haven 137 heeft een op ‘Dordtse gevels’
gelijkende uitkragende boogstelling (eerste helft 17de eeuw). Het huis Schie 84 bezit
mogelijk een 17de-eeuwse kern met insteek; de pui met Lodewijk XVI-festoenen is
rond 1780 aangebracht. Het in de kern uit 1668 daterende, onderkelderde pand Dam
4 heeft een gevel uit circa 1825 en inwendig schouwen en stucplafonds in empirestijl.
Het gepleisterde dwarse huis Lange Haven 95-97 bezit een kern uit circa 1600 en
kreeg eind 18de eeuw een ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl en midden 19de eeuw
een gevelbepleistering. Opmerkelijk is de in 1918-'19 naar een
neorenaissance-ontwerp van P. Sanders in de tuin gebouwde vergaderzaal voor de
Bond van Distillateurs en Likeurstokers.
Het forse drielaagse brandershuis Lange Haven 67 (circa 1740) heeft over twee
bouwlagen een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl. Vergelijkbaar van opzet, maar
voorzien van een Lodewijk XV-pronkrisaliet, is Lange Haven 107 (circa 1760).
Nadat Schiedam vanaf 1780 eigen mouterijen had gekregen, kwam de jeneverstokerij
tot grote bloei en dat resulteerde in diverse monumentale branderswoningen in
Lodewijk XVI-stijl. Het rijkste voorbeeld is het in 1803-'04 naar plannen van Jan
Giudici voor de brander en burgemeester Cornelis Nolet gebouwde herenhuis Lange
Haven 63-65. Dit forse pand met souterrain, twee bouwlagen en een
mezzaninoverdieping heeft bordestrappen en een hardstenen pronkrisaliet. Binnen
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bevinden zich stucplafonds, marmeren schouwen, een fraaie trap en een grote
achterzaal met corinthische zuilenarchitectuur, alles gedecoreerd in een
overgangsvorm van Lodewijk XVI- naar empirestijl. Het sinds 1908 als kantongerecht
gebruikte pand is rond 1955 gerestaureerd. Doorgaans wordt ook het brede
brandershuis Tuinlaan 24 (circa 1805) aan Giudici toegeschreven; het is voorzien
van een geheel hardstenen gevel en pronkrisaliet met Lodewijk XVI-details. Met
elkaar vergelijkbaar zijn de herenhuizen Tuinlaan 58 (circa 1780), gebouwd voor
Dominicus van Doorn met hardstenen pronkrisaliet, en Tuinlaan 50; beide hebben
een fronton met daarin guirlandes. Uit dezelfde tijd stamt het drielaagse brandershuis
Lange Haven 71 met hardstenen pronkrisaliet en Lodewijk XVI-details. Een
bescheidener middenaccent hebben de even grote laat-18de-eeuwse huizen Lange
Haven 80 (fronton met beelden van Neptunus en Mercurius en inwendig stucplafonds),
Nieuwstraat 26 (Lodewijk XV-stucplafond), Lange Haven 103-105 en Lange Haven
131 (Lodewijk XVI-snijraam). Het drielaagse diaconiehuis (Nieuwstraat 12) heeft
een geblokte hardstenen deuromlijsting met Lodewijk XVI-eikenbladfestoenen en
een deur uit circa 1830. Voorbeelden van eenvoudiger laat-18de-eeuwse huizen zijn
de smalle drielaagse panden Lange Haven 49, Lange Haven 104 (mezzanino) en
Lange Haven 122 (later bijgetrokken gang). Het bescheiden klokkenluidershuisje
Nieuwstraat 32 werd in 1773 gebouwd naar ontwerp van Ary van Bol'Es.
Ook in de eerste helft van de 19de eeuw verrezen diverse forse huizen, zoals de
rond 1820 met empire-details uitgevoerde herenhuizen Dam 8 (rank pronkrisaliet)
en Lange Haven 117 (omlijste ingang). Het koopmanshuis Korte Haven 129 heeft
een omlijste ingang en een doorrit voorzien van een fraai snijlicht met daarin een
vrouwenfiguur. Andere voorbeelden van herenhuizen uit circa 1830 zijn Lange
Nieuwstraat 169, Lange Haven 11 (mezzanino), Lange Haven 89-91 (geblokt
ingangsrisaliet) en Tuinlaan 46 (driezijdig risaliet). Direct geïnspireerd op de
vroeg-19de-eeuwse branderswoningen is het uit 1856 daterende koopmanshuis Lange
Nieuwstraat 55, waar het gepleisterde middenrisaliet is voorzien van een liggend
Mercuriusbeeld en een kroonlijst met balustrade. Dit pand is lange tijd als
politiebureau in gebruik geweest. Een groep vergelijkbare maar iets minder rijke
koopmanshuizen wordt gevormd door Lange Nieuwstraat 59 (1855), Tuinlaan 80
(circa 1860) - met eclectische details en een pakhuis aan de Buitenhaven - en de twee
waarschijnlijk door dezelfde architect ontworpen panden Lange Haven 92 (1863) en
Nieuwe Haven 149 (circa 1865). Sobere neoclassicistische varianten van deze
herenhuizen zijn
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Lange Nieuwstraat 57, Nieuwe Haven 111 en 153 (alle circa 1860). Neoclassicistisch
zijn ook het eenlaagspand Buitenhavenweg 9 (circa 1840), het dubbele huis Tuinlaan
52 (circa 1850), de onder- en bovenwoningen Lange Nieuwstraat 119-121 (circa
1860) en het brugwachtershuisje Lange Nieuwstraat 1 (circa 1880). In eclectische
vormen uitgevoerd zijn het voor J. Loopuyt gebouwde rijzige koopmanshuis Lange
Nieuwstraat 101 (1855-'56), de gepleisterde villa's Warande 123-125 (circa 1866)
van de branders S.J. Melchers en A.C.A. Nolet, het gepleisterde forse hoekpand
Hoofdstraat 42 (circa 1870) en het rijke herenhuis Lange Haven 127 (circa 1870)
met een in pleister geboseerde parterre. Eclectische vensteromlijstingen hebben de
herenhuizen Singel 70-72 (1872; ontwerp J. Hoek) en de gepleisterde herenhuizen
Grote Markt 25 en Singel 159 (beide circa 1880). Een rijke eclectische kroonlijst
bezit Oostsingel 2 (circa 1890) en een kroonlijst met daarin een eclectisch fronton
is te zien bij Grote Markt 41 (1889). Voorbeelden van huizen in neorenaissance-stijl
zijn Lange Haven 52 (1890), Hoogstraat 167 (circa 1890), Singel 176-178 (1896;
H. Gabel) en Emmastraat 14-16 (1898; J. Bijl). Naar een ontwerp met rationalistische
en jugendstil-details van H. Gabel kwamen in 1906 de herenhuizen Tuinlaan 94-96
tot stand. Jugendstil-details vertonen ook de door B. Bakker ontworpen onder- en
bovenwoningen Warande 16-24 (1906), Nieuwe Haven 69-73 (1907), C.
Huygensstraat 2-8 (circa 1910) en verder het herenhuis Westvest 12 (1913). De
classicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl is vertegenwoordigd door
het herenhuis Tuinlaan 18 (1911; ontwerp H. van Seventer). Andere aardige
vroeg-20ste-eeuwse huizen zijn Nassaulaan 43-49 (1911, K. Oosterhoff), Lange
Nieuwstraat 135-147 (1913), Tuinlaan 2 (1914, D.J. Bochove) en Warande 207-211
(circa 1915), de laatste met opvallende torentjes. Expressionistische details kenmerken
de villa Nassaulaan 73 (1918; R. van der Valk) en het huis T. Oemstraat 3-5 (1920;
J. de Jonge); meer zakelijk-expressionistisch van ontwerp is de villa Atlantide (Burg.
Knappertlaan 120; 1926, P. Sanders). De in 1930-'31 naar een functionalistisch
ontwerp van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt voor de familie De Bruyn gebouwde
villa A. Prinslaan 14 heeft wit gepleisterde muren, stalen ramen, platte daken en een
centraal trappenhuis. Het functionalistische flatgebouw Singelwijck (Rotterdamsedijk
262-316) [25], een imposant blok met achtlaagse hoogbouw en drielaagse zijvleugels,
kwam in 1933-'34 tot stand naar ontwerp van H. Leppla in opdracht van C. Korsten
en W. Blokland. Het winkeldeel onder de flat was bestemd voor de Hema (nu
ANWB).
Volkswoningbouw. Voor de ‘Vereeniging Volkshuisvesting’ ontwierp de vaste
architect P. Sanders enkele woningbouwcomplexen voor arbeiders. De als eerste tot
stand gekomen woningen Fabristraat 1-24 (1906-'07) vertonen
jugendstil-verwijzingen, zoals bricorna-sierbakstenen. De latere complexen, zoals
Poortugalsestraat 2-22 (1917), hebben expressionistische details.
Het Hofje van Belois (Aleidastraat 1-37), gesticht in 1593, werd in 1926 op de
huidige plaats herbouwd in traditionalistische vormen naar ontwerp van A. Stahlie.
Aan het trapeziumvormige binnenterrein ligt ook de regentenkamer.
Winkels. Vanaf het midden van de 19de eeuw werden bestaande panden in de
binnenstad voorzien van een winkelpui. Het in opzet 18de-eeuwse hoekpand Korte
Dam 10 kreeg rond 1860 een afgeronde hoek met daarin een deur geflankeerd door
tot op de grond doorlopende winkelkasten. Met blokbepleistering uitgevoerd is het
pand Grote Markt 7-9 (1872, ontwerp J.J. Vormer), waarvan de rechterpui resteert.
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De winkelpui met gietijzeren zuilen van Hoogstraat 103 dateert uit circa 1880. Een
sobere neoclassicistische winkelpui heeft Broersveld 140 (circa 1892, N.H. de Roo).
Het eclectische woon- en winkelpand Hoogstraat 160 werd rond 1880 gebouwd en
het in neorenaissance-stijl uitgevoerde woon- en winkelpand Hoogstraat 182 rond
1890. Neorenaissance-details hebben ook de winkels Boterstraat 63 (1895) en
Boterstraat 76 (1900; J. Wouterlood). Het opvallendst is het woon- en winkelpand
Hoogstraat 76 (circa 1906; W.A. Hoek), met etalages op de begane grond én de
verdieping. Dit gebouw vertoont jugendstil-details, net als de winkels Hoofdstraat
129 (circa 1905) en Dam 52 (1909). De drukkerijboekhandel H.A.M. Roelants, Lange
Haven 141, kreeg in 1910 een nieuwe winkelpui naar ontwerp van J.W.H. Hartkamp.
Art déco-details hebben de voorm. De Gruyterwinkel Hoogstraat 1 (1914, W.G.
Welsing) en de winkelpui van Hoogstraat 105 (circa 1920), beide met tegels van
‘De Porceleyne Fles’. Met expressionistische details uitgevoerd is het door N.
Krabbendam ontworpen woon- en winkelpand Broersveld 159-161 (1926-'27). In
1931-'32 gebouwd naar ontwerp van P. Sanders is de Passage (Broersvest 29) [26],
een winkelgalerij met vier lagen bovenwoningen. De afsluitende lijst wordt
geflankeerd door opstaande lichtelementen. Vooral in de galerij zijn expressionistische
en art déco-details zichtbaar. De bijbehorende bioscoopzaal heeft men gesloopt bij
een renovatie in 1995.
Horeca. Eclectische details en een afgeronde hoek heeft het gepleisterde hotel-café
annex stalhouderij Rotterdamsedijk 180 uit 1859. Zakelijkexpressionistisch is het in
1933 door W.F. van der Sman ontworpen woonhuis-café Vlaardingerstraat 5.
De voorm. Hollandse Algemeene Verzekerings Bank (G. Verboonstraat 14-42)
[27] kwam in 1933-'35 tot stand met winkels op de begane grond naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van W.M. Dudok. Het betonskelet is aan de
buitenzijde bekleed met gele tegels en voorzien van stalen ramen. Aan de zijde van
de afgeronde hoek volgde in 1945 een uitbreiding. Het geheel is in 1997 tot
appartementen verbouwd.
Pakhuizen en branderijen. Na een verbod op de invoer van Franse brandewijn
in 1671 ging men in Schiedam korenbrandewijn of moutwijn produceren. Tot aan
de Vierde Engelse Oorlog (1780-'84) werd de grondstof mout uit Engeland
geïmporteerd. Daarna ontstonden eigen mouterijen, waarin men graan - liefst gerst
- ontkiemde, roosterde en daarna maalde. In dit proces
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werd het zetmeel in moutsuikers omgezet. Dit gebeurde onder meer in de mouterij
De Goudsbloem (Noordvest 61-63) [28], een vroeg-19de-eeuws pand met vier lage
verdiepingen. Eén mouterij kon vier á vijf branderijen bedienen. In Schiedam kende
men de zogeheten vierbaksbranderij, waarin dagelijks vier bakken ‘beslag’ werden
aangemaakt. Omdat de moutsuikers in drie dagen werden vergist tot alcohol waren
twaalf bakken nodig voor een continu proces. Het beslag werd in twee ruwketels tot
ruwnat gedestilleerd (11%), met als restproduct spoeling (voor veevoer). Een tweede
distillatie leverde enkelnat (22%) en een derde ‘overhaal’ bestnat (46%). Deze
moutwijn leverde jenever op na filtering en een vierde ‘overhaal’ met jeneverbessen.
De hier beschreven Oudhollandse methode wordt nog toegepast in het in 1996
geopende ‘Nederlands Gedistilleerd Museum De Gekroonde Brandersketel’, gevestigd
in de uit 1794 daterende moutwijnbranderij De Locomotief (Lange Haven 74-76)
[29]. Dit rijzige pand met twee klokgevels is hersteld in 1989-'92 na een brand in
1985. De opzet met een hoge begane grond voor de distillatie, een verdieping voor
het bewaren van gist (moergistkuipen) en twee lage moutzolders is kenmerkend voor
dergelijke branderijen. Een vergelijkbare vorm

Schiedam, Pakhuizen Gelderland, Zeeland en Rilland

hebben de voorm. branderijen Noordvest 30-32 (1831), Schie 9 (1834), Oranjestraat
16, Lange Haven 54 en - zonder klokgevels - Korte Haven 18 (alle circa 1840). Ook
de met klokgevels uitgevoerde en later als wijnpakhuizen gebruikte 18de-eeuwse
panden Gelderland, Zeeland en Rilland (Lange Haven 46-50) en het pand Kethelstraat
30 (1818) met gepleisterde klokgevel zijn waarschijnlijk hun bestaan als branderij
begonnen. De dwars geplaatste branderij Lange Haven 28 stamt in opzet uit circa
1722. In dezelfde tijd gebouwd is de mouterij Lange Haven 22, die ingeklemd staat
tussen de pakhuizen Windau en Libau (Lange Haven 20 en 24). De branderij Lange
Haven 56 is gedateerd 1714, maar is in de 19de eeuw verbouwd. Andere oude
branderijpanden zijn De Stad Schiedam (Schie 17-19; 1834), Wenneker & Co. (Schie
94), De Waarzegster (Lange Haven 51-53; circa 1850) en het pand bij Oude
Sluisstraat 8. Voor de afvoer van de eindproducten verrees in 1851 langs de Nieuwe
Haven het forse neoclassicistische handelsentrepot De Nederlanden (Lange
Nieuwstraat 103) [30].
De grootste bloeiperiode van de Schidamse branderijen viel tussen 1850 en 1880.
Aan de randen van de oude stad ontstonden groter opgezette branderijcompexen,
waarvan de panden naast de traditionele kleine rondboogopeningen
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Schiedam, Distilleerderij De Kuyper & Zn. (1997)

ook flauw hellende puntgevels en eclectische details hebben. In deze bedrijven ging
men na 1880 over op de productie volgens het Weener-gistproces. Een gaaf voorbeeld
van dit type branderij is het in 1872 naar plannen van J. Wouterlood gebouwde bedrijf
van A. Houtman & Co., Westfrankelandsestraat 11-13 [31]. Belangrijke complexen
zijn te vinden langs de Nieuwe Haven, de Westerkade en de Noordvestsingel. Aan
de Nieuwe Haven staan de branderijen Amsterdam-Rotterdam (nr. 97-99; 1857),
Nieuwe Haven 103 (1858; gebouwd voor P. Hoppe), New York (nr. 109; 1858),
Wassenaar (nr. 95; 1860) en Nieuwe Haven 139 (circa 1880). Aan de Westerkade
verrees in 1862 de mouterij en brouwerij Westerkade 10-12, gevolgd door de mouterij
Maassluis (nr. 20; 1869) en de branderijen De Olijfboom (nr. 22; 1870), Bleiswijk
(nr. 24a; 1869) en het eclectische duo Mercurius en Neptunus (nrs. 28-30; 1870).
Aan de Noordvestsingel ontstonden eveneens in korte tijd verschillende branderijen,
te weten Noordvestsingel 77 (1873), 79 (1874), 93-95 (1874), 97 (1878) en in 1874
de branderijen Zeerust, Charlois, Mathenesse, De Hoop en Nooitgedacht (nrs. 81-89).
In 1881 waren er in Schiedam 392, overwegend kleine, branderijen gevestigd. Er
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Schiedam, Moutmolens De Palmboom en De Noordmolen

volgde echter een koude sanering en schaalvergroting als gevolg van de concurrentie
van goedkope melasse-alcohol na 1884 en de overgang naar het gebruik van
distilleerkolommen, waardoor een continue productie van tot 96% zuivere alcohol
mogelijk werd. Een mooi voorbeeld van een moderne branderij is de in 1911 naar
plannen van A.W. Meijneken gebouwde fabriek Johs. de Kuyper & Zn.
(Buitenhavenweg 98) [32]. Aan de straat staat het kantoor annex laboratorium,
uitgevoerd met jugendstil-details in de vorm van opstaande hoekstukken. Haaks erop
loopt een geknikte fabrieksstraat, met aan weerszijden een distilleerderij, kuiperij en
bottelarij. De andere grote firma's breidden veelal hun bestaande panden verder tot
complexen uit, zoals de firma's J.A.J. Nolet (Hoofdstraat 12), Weduwe J. Floryn
(Noordvest 23) en M. Dirkzwager (Groenweegje 4; branderij 1861). Voor de
laatstgenoemde verrees in 1915 naar een neorenaissance-ontwerp van J.M. Vink en
J.J. Gort een eenlaags kantoorgebouw met trapgevel (Schie 38) [33].
Windmolens. Van de oorspronkelijk negentien moutmolens die de binnenstad
begin 19de eeuw omringden zijn er nog vijf over; alle zijn het zeer hoge ronde
stellingmolens met een met dakleer beklede kap. Een gevelsteen met het jaartal
‘1707’ heeft De Noordmolen (Noordvest 38) [34], die in 1803 op de huidige plaats
werd herbouwd en die in 1962 een nieuwe kap heeft gekregen. Uit 1770 dateert de
in 1979 gerestaureerde molen De Drie Koornbloemen (Vellevest 3) [35]. Molen De
Palmboom (Noordvest 34) [36] uit 1781 werd in 1901 grotendeels verwoest door
brand en vervolgens in 1992-'93 herbouwd. Respectievelijk uit 1785 en 1794 stammen
de molens De Vrijheid (Noordvest 40) [37] (gerestaureerd 1973) en De Walvisch
(Westvest 229) [38] (herbouwd na brand in 1996).
De voorm. drukkerij van kantoorboeken ‘Van 't Hoff & Jongepier’ (Lange Haven
43) [39] is een gepleisterd vierlaags pand op ongepleisterd basement, ontstaan in
1928 door verbouw van twee 19de-eeuwse pakhuizen naar plannen van P. Sanders.
De uitbreiding uit 1937 aan de rechterzijde is ontworpen door M. Lockhorst en A.
Overeijnder.
De sluis in de Schie (bij Nieuwe Sluisstraat 6) [40] werd in 1778-'79 gebouwd
naar plannen van Rutger van Bol'Es, ter plaatse van een 14de-eeuwse voorganger.
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De sluiskolk heeft natuurstenen gedenkplaten in Lodewijk XVI-stijl. Aan de
noordzijde kwam in 1902-'03 de Nieuwe Sluis tot stand en midden over de oude sluis
werd in 1902 op bestaande pijlers (1779) de Beursbrug gebouwd, een dubbele ijzeren
basculebrug naar ontwerp van L. Doedes.
Bruggen. De firma Nering Bögel & Co. goot de Korte Havenbrug (bij Korte
Haven 1) [41], een dubbele ophaalbrug uit 1849 met gietijzeren hameipoort en
gietijzeren balansen met spanwerk. Over de Lange Haven ligt de Appelmarktbrug
(bij Appelmarkt 6) [42]. Deze dubbele ophaalbrug met gietijzeren hameistijlen en
met boogstukken en balansen van geklonken welijzer werd in 1859 gebouwd naar
ontwerp van M. van Erkel. Hij ontwierp ook de vergelijkbare Willemsbrug (1861)
over de Nieuwe Haven. De Koemarktbrug (1926-'27) [43] over de Lange Haven is
een basculebrug en de Oranjebrug (1939) [44] over de Nieuwe Haven een hefbrug
waarvan de heftorens bekleed zijn met baksteen.
Het voorm. Volksbadhuis (Lange Haven 15) [45], een sober tweelaags gebouw
met gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen, werd in 1911 gebouwd naar
plannen van P. Sanders voor de ‘Vereeniging Schiedamsch Volksbadhuis’.
De voorm. bioscoop annex zalencentrum Hoogstraat 99 (gesloten 1968) kwam in
1921 tot stand met expressionistische details.
Het pompstation (Rotterdamsedijk 54c) werd in 1922 opgericht voor het
Rotterdamse gemeentelijke waterleidingbedrijf, dat toen de waterdistributie in
Schiedam overnam. Het door A.P.B. Otten met expressionistische details ont-
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worpen sobere gebouw heeft terracottareliëfs van W.C. Brouwer.
Het trafohuisje Buitenhavenweg 1 is een klein blokvormig gebouw uit circa 1925,
voorzien van met tegels versierde pilasters.
Parken. Op het zogeheten Nieuwe Werk tussen de Buitenhaven en de Nieuwe
Haven werd in 1767 naar plannen van Rutger van Bol'Es de Plantage aangelegd in
geometrische stijl. Luxueuze woonhuizen, vaak met tuinkoepel, verdrongen de
nijverheid aan weerszijden. Naar ontwerp van J.D. Zocher jr. werd het park in 1826
met slingerende wandelpaden en sierlijke boom- en heestergroepen in landschapsstijl
gewijzigd. Bij een herinrichting in 1953 door J.T.P. Bijhouwer kreeg de Plantage
een rosarium (gerenoveerd 1995). Het Julianapark (Penninglaan ong.) kwam in 1929
als werkverschaffingsproject tot stand naar een al uit 1914 daterend ontwerp van
J.K. Dominicus in gemengde tuinstijl, met rechte hoofdas en ruime gebogen paden
om een grillig gevormde vijver. Aan de zuidoostzijde loopt het park over in het in
1915 door Dominicus ontworpen Volkspark (Westfrankelandsedijk ong.).
Begraafplaatsen. De in 1972

Schiedam, R.K. begraafplaats, kapel (1997)

gesloten R.K. begraafplaats (Vlaardingerdijk 50) werd in 1851 aangelegd op de
buitenplaats Bokkenburg naar plannen van W. Thijssen. Van zijn hand zijn de
beheerderswoning en het schijndodenhuisje. Het toegangshek (1882) is ontworpen
door E.J. Margry. De brander W.A. van der Burg († 1883) en zijn vrouw C.J.M.
Nolet († 1853) schonken de in 1853-'54 gebouwde neoclassicistische grafkapel,
waarin zij een grafkelder kregen. Deze centraliserende kruisvormige kapel werd door
Thijssen ontworpen met deels gebosseerde hardstenen gevels, afgeschuinde hoeken,
een dorisch hoofdgestel en een opengewerkte klokkentoren. Na de restauratie in 2000
is de kapel in gebruik genomen als Roemeensorthodoxe kerk. Waarschijnlijk
ontworpen door J.K. Dominicus is de Alg. begraafplaats ‘Beukenhof’ (Burg. Van
Haarenlaan 1450), geopend in 1930 ter vervanging van de oude begraafplaats aan
de Broersvest bij Huis te Riviere (1829, geruimd 1948). Tot de overgebrachte oude
graftekens behoren die van de brandersfamilies Nolet, Dirkzwager en Rijnbende, en
die van de als Piet Paaltjens bekende schrijver ds. F. Haverschmidt († 1894).
Opvallend is verder nog het grafteken met treurende vrouw voor J.M. van der Schalk
(† 1942).

Schipluiden
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(gemeente Midden-Delfland)
Dorp, ontstaan langs de Gaag, vroeger een vloedgeul van de Maas. De eerste
vermelding (Scipleda) dateert uit 1083. Met de Gaag en Vlaardingervaart als assen
kwamen cope-achtige ontginningen tot stand. Begin 15de eeuw liet Philips de Blote
bij de kerk aan de overzijde van de Gaag het kasteel Keenenburg bouwen (of een
ouder huis verbouwen). Dit kasteel werd in 1798 gesloopt. In de 19de eeuw
ontwikkelde zich een lintnederzetting aan weerszijden van de Gaag. Aan de zuidzijde
kwam in 1912 een tramdijk (met brug) te liggen. Na de Tweede Wereldoorlog is
vooral het gebied tussen brug en dorp volgebouwd. Schipluiden is een beschermd
gezicht.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 3) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een dakruiter. De laat-gotische kerk uit de eerste helft van de 16de eeuw
heeft men na een brand (1616) herbouwd in 1622. De middeleeuwse toren en meest
westelijke schiptravee werden in 1810 gesloopt. Bij een restauratie in 1956-'58, onder
leiding van J. Snijders, zijn deze travee en de onderbouw van de toren gereconstrueerd.
Tegelijkertijd is een kopie van de dakruiter van 1810 herplaatst, met daarin een door
Michaël Burgerhuys gegoten klok (1638).
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken en korbelen
rustend op consoles met gesneden wapenschilden (17de eeuw). Tot de 17de-eeuwse
inventaris behoren een preekstoel, een doophek met getorste koperen doopboog, een
schepenbank en een koorhek. Van de drie 17de-eeuwse herenbanken is de overhuifde
‘Keenenburgbank’ (1662) de fraaiste. Verder bevat de kerk enkele grafzerken waaronder die van Otto van Egmond († 1586) -, een Tiengebodenbord (1708), een
rijk gesneden epitaaf voor Wilhelm Hendrick van Steenbergh († 1788) en een door
G. Spit gebouwd orgel (1911). De pastorie (Dorpsstraat 2) dateert uit 1894.
Overige kerken. De Geref. kerk (Dr. J. de Koninglaan 2) is een zaalkerk met
kleine opengewerkte dakruiter, gebouwd in 1955, naar ontwerp van A. Warnaar. Ter
vervanging van de kerk in Hodenpijl heeft men in 1962-'64
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Schipluiden, Tramstation

naar ontwerp van H.W. Valk de moderne centraliserende R.K. St.-Jacobuskerk (Burg.
Musquetiersingel 56) gebouwd.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Singel 10-11), een dwars pand
met hoger opgetrokken middenrisaliet, werd gebouwd in 1903.
Het voorm. raadhuis (Hubert Cornelis Pootplein 1) is een fors tweelaags pand
met dakruiter, gebouwd in 1928-'29 naar een traditionalistisch ontwerp van Jos.
Margry. Het gebouw bood oorspronkelijk ook plaats aan een congiërgewoning, een
cachot en de brandspuit.
De R.K. lagere St.-Jozefschool (Schoolplein 2-4) is een in 1940 naar ontwerp van
H.W. Valk verbouwde boerderij. Hij verzorgde ook de uitbreiding tot L-vormig
schoolgebouw in 1954.

Schipluiden, Gasoliepomp

Schipluiden, Trambrug (1997)

Woonhuizen. Aan de noordzijde van de Gaag staan enkele diepe huizen met een
17de-eeuwse kern, zoals het in de 19de eeuw als smederij in gebruik zijnde huis De
Buys (Dorpsstraat 11), met puntgevel en toppilaster. In rode baksteen uitgevoerde
vlechtingen heeft de puntgevel van Dorpsstraat 18. Ook de huizen Hofje 1-5 hebben
mogelijk een 17de-eeuwse kern. Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateert de
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klokgevel van Dorpsstraat 17. Aardige villa's uit circa 1910 met rationalistische
details zijn Dorpsstraat 1 en

Schipluiden, Rechthuis van Zouteveen

Keenenburgweg 27.
Horeca. De dorpsherberg Dorpsstraat 27 is een eenlaagspand met kleine topgevel
uit 1904 in neorenaissance-stijl. Het in 1926 gebouwde café Dorpsstraat 30 vertoont
expressionistische details.
Boerderijen. De in opzet 17de-eeuwse boerderij Boeckestein (Gaagweg 2) heeft
binnen een karnmolen en een 17de-eeuwse schouw en bedstede. De 17de-eeuwse
boerderij Gaagweg 36 is recentelijk sterk gerestaureerd. Origineler is de hoeve
Bouwlust
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(Rijksstraatweg 25) met een 17de-eeuwse puntgevel voorzien van ontlastingsbogen
en baksteenversiering. Op het terrein van de uit 1878 daterende boerderij Gaagweg
11 staat een als schuur gebruikt woonhuis van een 17de-eeuwse boerderij. Dit gebouw
heeft een tuitgevel en met toppilaster. De rond 1850 gebouwde boerderij
Rijksstraatweg 18 bezit een middenstuk en dwars geplaatst woonhuis in eclectische
vormen. Ten westen van Schipluiden ligt de Ommedijker Hoeve (Oostlaan 3) uit
1902 naar ontwerp van M.A. de Zwart, opgetrokken uit kalkzandsteen.
Windmolen ‘De Korpershoek’ (Gaagweg 1) is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler. Deze in 1772 te Leimuiden gebouwde korenmolen is in 1950 naar
Schipluiden verplaatst (gerestaureerd 1991).
Het gemaal (Gaagweg 44) werd in 1876 gebouwd als stoomgemaal naar ontwerp
van T. van der Boll. De elektrificatie met een Pannevis-centrifugaalpomp volgde in
1919.
Het voorm. tramstation (Otto van Zevenderstraat 2) van de Westlandsche
Stoomtram Maatschappij aan de lijn Maaslandsche Dam-Delft werd in 1912 gebouwd
naar een ontwerp met jugendstil- en chaletstijl-elementen van D.P. van Ameijden
van Duijm (gerestaureerd 1988). Het interieur met jugendstilwachtkamer is nog
intact.
Bruggen. Over de Gaag ligt een ijzeren ophaalbrug (bij Singel 2) uit 1900. In
1912 is door Werkspoor Amsterdam voor de W.S.M. de voorm. trambrug over de
Vlaardingervaart gebouwd. In 1974 heeft men deze geklonken vakwerkboogbrug
(met trekbanden) ingericht voor fietsverkeer.
De zuilvormige gasoliepomp (tegenover Dorpsstraat 27) werd rond 1930 door de
firma Riel & De Graaf geplaatst voor de oliemaatschappij Shell ten behoeve van de
scheepvaart.
Het voorm. rechthuis van Zouteveen (Vlaardingsekade 57), gelegen ten zuiden
van Schipluiden bij de ‘Vlaardingse Schouw’, ligt parallel aan de dijk. Dit gebouw
met 17de-eeuwse kern heeft dienst gedaan als rechtshuis annex taverne bij het
overzetveer. Het nabijgelegen gemaal ‘Vockestraet’ (Vlaardingsekade 59) werd in
1883 gebouwd als stoomgemaal naar plannen van P.A. Korevaar. De elektrificatie
met een Jaffacentrifugaalpomp volgde in 1919.
De voorm. R.K. St.-Jacobuskerk van het gehucht Hodenpijl (Rijksstraatweg
21), gelegen ten noorden van Schipluiden, is een eenbeukige neoclassicistische kerk
uit 1839-'40 naar ontwerp van A. Roodenburg. Het wit gepleisterde front heeft een
zuilenportiek met ionische halfzuilen. Na de sluiting van de kerk in 1972 heeft men
de kleine geveltoren afgebroken. Uit 1872 dateert de forse pastorie (Rijkstraatweg
22), ontworpen door E.J. Margry en J.M. Snickers met neogotische details.
De R.K. St.-Antonius en Corneliuskerk van Den Hoorn (Hoornseweg 12),
gelegen ten noordoosten van Schipluiden, is een driebeukige kruiskerk met driezijdig
gesloten koor, gebouwd in 1916-'17 naar een laatneogotisch ontwerp van N. Molenaar.
De terzijde geplaatste toren van twee geledingen met spits heeft men in 1922
toegevoegd. De pastorie (Woudseweg 24) dateert uit 1917.
't Woudt. Dit dorp ten noordwesten van Schipluiden werd rond 1277 gesticht op
een kreekrug en is een beschermd gezicht. De Herv. kerk (bij 't Woudt 10) is een
eenbeukige kerk met een ingebouwde toren van drie geledingen met naaldspits. De
toren verrees waarschijnlijk in de eerste helft van de 14de eeuw. Een ophoging volgde
begin 16de eeuw toen ook het gotische schip werd gebouwd. In de toren hangt een
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door Henricus de Borch gegoten klok (1516). Het 14de-eeuwse koor werd in 1831
gesloopt voor de uitbreiding van het kerkhof aldaar. Bij een restauratie in 1958 is de
doopkapel aan de noordzijde herbouwd. Tot de kerkinventaris behoren een grafzerk
voor Aem van der Burch († 1505), een Tiengebodenbord (1599), een preekstoel
(1601), gedenkborden voor Claes Dirricksz Houwaert (1625) en J. Dirckz Houwaert
(1656), een herenbank en een doophek (18de eeuw). De pastorie ('t Woudt 10) is
een middenganghuis uit 1884-'85 naar ontwerp van J. Bijl. Boerderijen. Uit de 17de
eeuw dateren de gave krukhuisboerderij 't Woudt 9, met in de kopgevel in rode
baksteen het jaartal ‘1665’, en de boerderij Woudtzicht 1 met uitgebouwde opkamer
en binnen enkele tegeltableaus uit de bouwtijd. In de kern 17de-eeuws zijn verder
de boerderij met dwars geplaatst voorhuis 't Woudt 6-8 (met aanbouwen) en de
boerderij Woudseweg 134 met een schuur uit 1859. Een fraai chaletstijlsierspant
heeft de ‘Anna-Mariahoeve’ (Woudseweg 27-29) uit 1910. De poldermolen
‘Groenveldsche Molen’ (Woudseweg 186) bemaalt de Groeneveldsepolder. Deze in
1719 gebouwde ronde grondzeiler met scheprad heeft een bakstenen romp en een
met riet gedekte kap. Het voorm. schoolhuis annex meesterswoning ('t Woudt 23)
is een diep pand uit 1772, dat tot 1874 als lagere school in gebruik is geweest. In
1934 met tentdak gebouwd is de kleine villa ‘Groot genoeg’ (Woudseweg 144).

Schoonhoven
Stad, ontstaan aan de Lek bij een dam in de veenstroom de Zevender en voor het
eerst vermeld in 1247. Kort na 1200 groef men buitendijks een rivierhaven. Ter
plaatse van het huidige Doelenplein verrees rond 1250 een kasteel. De nederzetting
kreeg vermoedelijk kort vóór 1280 stadsrechten, waarna Jan van Avesnes toestemming
gaf om vestingwerken aan te leggen (14de eeuw). De Oude Singel is hiervan het
westelijke restant.
Begin 14de eeuw verlegde men de dam in noordelijke richting ten behoeve van
een grotere buitenhaven (sluis in 1349). Verder kreeg de binnenhaven (Oude Haven)
via de Botersloot verbinding met de Vlist. De hierop volgende bloeiperiode (grafelijke
tol 1401) werd getemperd door stadsbranden (1375 en 1518) en belegeringen (1425).
Na de stadsbrand van 1518 heeft men het kasteel gesloopt; de geplande herbouw aan
de Lek werd in 1526 stilgelegd. Op een zandbank aan de Lekzijde kwam vanaf het
midden van de 16de eeuw een klein havenkwartier tot stand (Scheepsmakershaven).
Schoonhoven viel in 1572 in handen van de Geuzen, werd in 1575 door de
Spanjaarden heroverd, maar werd in 1577 definitief Staats. Als onderdeel van de
Oude Hollandse Waterlinie kreeg de stad in 1582-1601 aan de oostzijde
vestingwerken. De modernisering tot een
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vesting met acht bastions kon pas kort na het rampjaar 1672 worden voltooid. Behalve
als marktstad ontwikkelde Schoonhoven zich - vooral vanaf de 17de eeuw - tot een
stad van koperslagers en zilversmeden. De stedelijke economie werd ook bevorderd
door de stichting van een loodwitfabriek (1778). In 1895 kwam er een vakschool
voor goud- en zilversmeden (na 1920 Rijksvak- en Kunstnijverheidsschool voor
Goud- en Zilversmeden en Horlogemakers). Schoonhoven verloor in 1816 zijn functie
als vestingstad maar bleef garnizoensstad (artillerieopleiding tot 1922). In 1827-'29
volgde de egalisering van de wallen en legde men op de vroegere bastions aan de
oostzijde begraafplaatsen en een wandelpark aan. Na 1900 werd de westelijke
vestinggracht gedempt (Groene Singel, Spoorsingel) en verrezen daar woningen,
zilverwerkplaatsen

Schoonhoven, Binnenstad vanuit het noorden

en een tramstation (1913). Het restant van de Zevender werd in 1930 gedempt (Lange
Weistraat) en een gedeelte van de Voorhaven in 1941. Pas na de Tweede Wereldoorlog
kreeg Schoonhoven aan de noordwestzijde een uitbreiding buiten de vesting. De
stadskern is een beschermd gezicht.
De (Herv.) St.-Bartholomeuskerk (Haven 84) [1] is een driebeukige hallenkerk
met driezijdig gesloten koor en zijkoren, en een forse ingebouwde toren van drie
geledingen met opbouw en tentdak. Deze in 1354 voor het eerst genoemde kerk kreeg
de vorm van een kruiskerk na herstel van brandschade in 1375 en nadat het
patronaatsrecht in 1395 aan de Duitse Orde was gekomen. Van die opzet resteren de
oostelijke delen van het transept en mogelijk nog delen van de - oorspronkelijk
vijfzijdige - koorsluiting. Begin 15de eeuw werd het koor vergroot met zijkoren en
voorzien van scheibogen op zuilen van Gobertangesteen. Rond 1500 heeft men deze
zijkoren verlengd. Begin 16de eeuw volgde de verhoging en verbreding van het
schip, om aan te sluiten op het transept, en in 1658 werd het middenschip ten koste
van de zijbeuken verbreed. Het koor kreeg in 1650 een classicistisch zandstenen
poortje. De oude consistorie (1566) aan de zuidzijde van het koor heeft men in 1777
vernieuwd. De forse laat-gotische toren heeft een onderbouw uit het tweede kwart
van de 15de eeuw. De eerste geleding met een plint van Gobertangesteen en een
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verdere opbouw van baksteen met speklagen van Ledesteen was vanwege
verzakkingen in eerste instantie slechts voor de helft uitgevoerd. In 1648-'50 heeft
men de tweede geleding grotendeels te lood herbouwd en een classicistische derde
geleding toegevoegd met ionische pilasters en hoekkolommen. Daaraan heeft ‘fabryk’
Cornelis Maartensz de Graaf gewerkt. Ook het zandstenen dorische

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

479

Schoonhoven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(Herv.) St.-Bartholomeuskerk (zie p. 478)
H. Kruiskapel (p. 480)
Synagoge (p. 480)
R.K. St.-Bartholomeuskerk (p. 480)
Franciscanessenklooster (p. 480)
kerk Remonstr. Geref. gemeente (p. 480)
Oud-Kath. St.-Bartholomeuskerk (p. 481)
Geref. weeshuis (p. 481)
Oudemannen- en vrouwenhuis (p. 481)
parochiehuis St. Jozef (p. 481)
Bartholomeustoren (p. 481)
Veerpoort (p. 481)
Stadhuis (p. 481)
Stadskorenpakhuis (p. 482)
Waag (p. 482)
St.-Jorisdoelen (p. 482)
Havenkazerne (p. 483)
Kantinegebouw (p. 483)
Exercitieloods (p. 483)
Postkantoor (p. 483)
J. Kortlandschool (p. 483)
Willem de Zwijgerschool (p. 483)
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Heerenlogement (p. 484)
De Stadsherberg (p. 484)
Keersluis (p. 484)
klokkenfabriek L.F. Kan (p. 485)
zilverfabriek H. Hooykaas (p. 485)
plateelfabriek (p. 485)
Watertoren (p. 485)
Tramstation (p. 485)
Isr. begraafplaats (p. 485)
Alg. begraafplaats (p. 485)

westpoortje dateert uit die tijd. Bij herstel na stormschade in 1747 kreeg de torenspits
haar huidige vorm. In de toren hangen klokken van Georgius (1416) en Thomas Both
(1586).
Een ernstige verzakking van de toren leidde tot de ingrijpende restauratie in
1928-'35, onder leiding van W. Kromhout, waarbij in de eerste travee van het schip
een hoge schoorconstructie werd aangebracht. Hierbij verdwenen vier van de
17de-eeuwse toscaanse kolommen en verrezen classicistisch gecamoufleerde, maar
in gewapend beton uitgevoerde, betonnen steunberen. Met behulp van betonnen
scheibogen over deze kolommen kreeg de toren een soort luchtboogverbindingen
met de vieringpijlers. Deze operatie maakte tevens de herbouw van de dwarsbeuk
in bredere vorm noodzakelijk. Het beeldhouwwerk met evangelisten in de gevel van
het noordtransept is vervaardigd door Th. van Reijn (circa 1935). In de plinten van
de vernieuwde noord- en zuidgevel van de zijbeuken zorgen vensters voor de
lichttoetreding onder de inwendig geplaatste galerijen. In het koor moesten de
ontwrichte kolommen worden hersteld. De zijkoren werden afgescheiden van het
transept met muurwerk tot op halve kerkhoogte. In 1980-'82 heeft men de toren
opnieuw gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven en door vlakke zolderingen
(zijbeuken en zijkoren). Onderdeel van de scheiding tussen koor en preekkerk is het
bijzondere oxaal met rijk snijwerk in vroege renaissance-stijl (circa 1550-'55) en met
vroeg-corinthische kapitelen en tussen twee bogen hangende ionische kariatiden. Op
het fries en in de toogpanelen van de borstwering van de zangerstribune zijn scènes
uit het Oude Testament en het leven van Christus afgebeeld. Aansluitend op het oxaal
heeft men in 1646 herenbanken getimmerd. De zijbeuken bevatten galerijen met art
déco-details (circa 1935, beeldhouwwerk Th. Vos). Tot de kerkinventaris behoren
verder een maniëristisch schippersbord (1613), een rijk uitgevoerd schuttersbord
(1613), een tiengebodenbord (1614), een avondmaalsbord (circa 1614), een doophek
(1625) en twee preekstoelen in Lodewijk XVI-stijl (beide 1777, Jan van der Linden).
Verder
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Schoonhoven, (Herv.) St.-Bartholomeuskerk, plattegrond

zijn er grafzerken voor schipper Klaas Blom († 1613) en Olivier van Noort († 1627)
- de eerste Nederlander die om de wereld zeilde - en een rouwbord voor
schout-bij-nacht Gerard Jan Vos († 1789).
Van de voorm. Heilige Kruiskapel (Koestraat 101) [2], gebouwd in 1518 en
verbouwd tot woonhuis in 1637-'38, resteren de zijmuren en het houtskelet met de
kap en spitsboogspanten met ribben van het tongewelf (gedeeltelijk gereconstrueerd).
De voorm. synagoge (Haven 13) [3], tegenwoordig winkel- en expositieruimte,
werd gevestigd in het in 1823 aangekochte 17de-eeuwse huis ‘Brandenburg’. Van
de verbouwing tot sjoel in 1838 resteert de vrouwengalerij. In 1868 heeft het pand
een nieuwe neoclassicistische gevel gekregen. De mikwe bevindt zich in een
achterliggend gebouwtje uit 1875 (bij Lange Weistraat 4).
De R.K. St.-Bartholomeuskerk (Wal 63) [4] is een pseudo-basilicale kerk met
een vijfzijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste toren van drie geledingen met
wimbergen en naaldspits. Deze kerk verrees in 1871-'73 op het voorm. Keizersbolwerk
naar een ontwerp met neoromaanse en neogotische vormen van E.J. Margry. De kerk
bevat een door Johannes Mitterreither gebouwd orgel (1780).
Op het bastion ligt een begraafplaats, aangelegd in 1872 als processietuin. Hier
bevinden zich een kruisbeeld en een Lourdesgrot. Tegenover de kerk staat een H.
Hartbeeld (circa 1925). Het voorm. franciscanessenklooster (Wal 40) [5] is een
bescheiden pand met dwarsvleugel en rationalistische details, gebouwd in 1906 onder
leiding van H. Peltenburg.
De zaalkerk van de Remonstr. Geref. gemeente (Kruispoortstraat 6) [6] dateert
uit 1881 en heeft een

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Schoonhoven, (Herv.) St.-Bartholomeuskerk (1984)
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Schoonhoven, R.K. St.-Bartholomeuskerk (1993)

met lisenen en klimmend boogfries uitgevoerde tuitgevel.
De Oud Kath. St.-Bartholomeuskerk (Wal 30) [7] is een zaalkerk met driezijdig
gesloten koor en een voorgevel met robuust kruis, geflankeerd door een zeszijdige
traptoren met spits. Kerk en pastorie kwamen in 1905 tot stand naar een vereenvoudigd
ontwerp in rationalistische stijl van J.G. Copper, ter vervanging van een kleine
schuilkerk uit 1784 (Wal 14). Het interieur bevat een barok-tabernakel (circa 1690)
en enkele 18de-eeuwse heiligenbeelden.
Het Geref. weeshuis (Koestraat 80) [8] werd in 1581 gesticht en in 1607
ondergebracht in een huis aan de Koestraat, dat in 1863 werd vervangen door het
huidige blokvormige pand met gepleisterde eclectische gevel naar ontwerp van C.
Verhey. Na de sluiting in 1940 is het gebouw in 1980 opgedeeld in woningen.
Het voorm. oudemannen- en vrouwenhuis (Koestraat 109) [9] is een statig
drielaags woonhuis met een pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl (circa 1760). Het
heeft van 1898 tot 1968 gediend als oudeliedenhuis. De twee gevelstenen (1646) zijn
afkomstig van een verdwenen buurpand.
Het voorm. parochiehuis ‘St. Jozef’ (Koestraat 102-106) [10], een breed drielaags
pand, werd gebouwd in 1911 naar ontwerp van P. Snel als verenigingsgebouw voor
katholieke militairen. Van

Schoonhoven, Veerpoort

1939 tot 1965 was het een R.K. militair tehuis.
Verdedigingswerken. Van de vroeg-14de-eeuwse stadsverdediging resteert het
tracé van de gracht langs de Oude Singel en de Beijlinggracht. Resten van een groot
rondeel, de voorm. Bartholomeustoren [11], zijn opgegraven en gereconstrueerd bij
de Tol aan de ingang van de Voorhaven en de Scheepmakershaven (vroeger ‘Gat
van de Haven’ genoemd). Delen van de oude stadsmuur zijn te traceren bij
Kloosterwal 1.
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Van de in 1582-1601 volgens het Oudhollandse stelsel naar ontwerp van Adriaan
Anthonisz van Alkmaar aangelegde wallen en drie bastions aan de oostzijde van de
stad zijn enkele resten behouden. De beer met monnik (bij Wal 9), oorspronkelijk
uit 1590, is vermoedelijk vernieuwd in de tweede helft van de 18de eeuw. De in 1601
in rijke maniëristische stijl uitgevoerde Veerpoort (Wal 10) [12] bestaat uit een
onderbouw met graatgewelven en daarop een wachthuis met ingesnoerd schilddak.
De hardstenen rustica-gevel aan de rivierzijde vertoont dorische details en
wortelmotieven en heeft een fries met datum- en tekstcartouches en een
rolwerk-bekroning met schildhoudende leeuw. De gevel aan de stadszijde is beneden
voorzien van gecanneleerde dorische pilasters en bij het wachthuis van gecanneleerde
ionische pilasters. De poort, die bij hoog water met houten deuren (1991) kan

Schoonhoven, Stadhuis (1995)

worden afgesloten, is gerepareerd in 1822 en gerestaureerd in 1918-'20 en 1984.
De vesting werd in 1673-'77 voltooid met vijf bolwerken aan de noord- en westzijde
buiten de bestaande stadsgracht. Na de opheffing van de vesting (1816) begon vanaf
1827 de egalisatie van de wallen en het gedeeltelijk dempen van de grachten. Toch
is stervormige aanleg nog goed herkenbaar. In het noordoosten, aan weerszijden van
het water (Grote Gracht), ontwierp L.A. Springer in 1918 een park (Nieuwe
Singel-Lopikersingel).
Het stadhuis (Haven 37-41) [13] is een met Lede- en Gobertangesteen bekleed
gebouw met een deels overwelfde onderbouw, een bel-etage en een schilddak met
zeszijdige opengewerkte carillontoren. Het stadhuis werd gebouwd in 1452-'54 en
kreeg in de eerste helft van de 16de eeuw aan de achterzijde een wachthuis met
traptoren. De dakruiter werd in 1535 geplaatst ten behoeve van een carillon. De
huidige dakruiter is een kopie uit 1963 (wijzerplaten 1619) en bevat een klokkenspel
van 50 klokken, waarvan 37 gegoten door A. van den Ghein (1775). De voorgevel
kreeg in 1604 een laat-gotische stenen
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balustrade met driepasnissen en pijlers met wapenhoudende leeuwen. Een
spitsboogpoort in de zijgevel vormt de toegang tot de onderbouw met netgewelven
op kolommen en halfzuilen. Bij een ingrijpende interieurverbouwing in 1694-'97,
vermoedelijk onder leiding van Leendert van der Willigh, heeft men de als Vierschaar
dienende hal op de beletage ingericht als Burgemeesterskamer en Secretariskamer.
De verdieping van het wachthuis werd verbouwd tot Vroedschapskamer (nu raadzaal)
en Schepenkamer (nu commissiekamer); de eerste heeft een schouw met een portret
van koning-stadhouder Willem III (1695), de tweede een schouw met
Justitiavoorstelling (vermoedelijk door Bartholomeus Meyburg). Het gebouw
onderging verder een (exterieur)verbouwing in 1775-'77 en een ingrijpende restauratie
in 1927-'29. Die restauratie onder leiding van G. de Hoog is het beste voorbeeld van
de toenmalige opvatting om niet te reconstrueren maar te vernieuwen in moderne
vormen; dit is zichtbaar bij de vensters, ingang en stoep. De glas-inloodramen zijn
ontworpen door H. van
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Schoonhoven, Postkantoor (1995)

der Stok (1929) en het beeldhouwwerk is van J.C. Altorf.
Het voorm. stadskorenpakhuis (Koestraat 72) [14] is een opvallend pand met
trapgevel en natuurstenen vensteromlijstingen, gebouwd in 1566 en voorzien van
een vroeg-renaissancistische gevelsteen met stadswapen tussen ionische kariatiden.
De begane grond deed dienst als stadsschool. In 1748 verkocht de stad het pakhuis.
Bij de bouw van de nieuwe Spaar- en Hulpbank in 1906 heeft men de gevel gespaard
en onder leiding van A. Mulder gereconstrueerd.
De waag (Dam 9) [15] kwam in 1616-'17 in de huidige vorm tot stand, ter
vervanging van een voorganger. Het gebouw staat op een havenoverkluizing en wordt
aan de voorzijde afgesloten door een houten wand met maniëristisch snijwerk. De
forse overkraging van de kap rust op korbelen. In 1758 heeft men de muren verhoogd,
de kap vergroot en aan de voorzijde ter ondersteuning twee ionische hardstenen
hoekkolommen toegevoegd. De van de Doelen afkomstige zonnewijzer werd in 1771
met vernieuwd ijzerwerk op het dak geplaatst. Het in 1936 en in 1984 gerestaureerde
gebouw bevat een weegschaal uit 1662.
De voorm. St.-Jorisdoelen (Doelenplein 13-24) [16] is een drielaags gebouw in
Lodewijk XVI-stijl, gebouwd in 1779-'83 onder supervisie van stadsfabriek Willem
Littel ter vervanging van een voorganger uit 1618. Dit pand met geblokte hoeklisenen
en middenrisaliet
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heeft op de verdieping een vensteromlijsting met wapenschilden, vervaardigd door
J. Berkman. Het fronton is voorzien van een afbeelding van St. Joris. Van 1828 tot
1908 diende het gebouw als (kost)school, daarna tot 1985 als kantongerecht en
vervolgens is het verbouwd tot woningen.
Militaire gebouwen. De voorm. Havenkazerne (Oude Haven 7) [17] is een
U-vormig drielaags gebouw, waarvan de binnenplaats wordt afgesloten met een hek.
De zuidvleugel werd in 1627 gebouwd als arsenaal op het terrein van het voormalige
St.-Elisabethklooster. Dit bouwdeel, waarin op de begane grond en de verdieping
het houtskelet met korbelen bewaard is gebleven, diende vanaf 1828 als school en
henneppakhuis. De oost- en de noordvleugel kwamen tot stand in 1862 bij een
ingrijpende verbouwing en uitbreiding in neoclassicistische stijl onder leiding van
A. Oudijk ten behoeve van de vestiging van de Artillerie-Instructie Compagnie (tot
1922). Sinds 1978 huisvest de zuidvleugel het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum
(Kazerneplein 4). De andere vleugels zijn verbouwd tot appartementen bij de
restauratie en gedeeltelijke reconstructie van het complex in 1984. Het voorm.
kantinegebouw (Doelenplein 12) [18], een breed pand uit 1876, is uitgevoerd in
sobere neoclassicistische stijl. Na 1922 heeft het geruime tijd als school gediend. De
voorm. exercitieloods (Wal 61) [19], nu buurtcentrum ‘Het Bastion’, is een breed
eenlaagspand uit 1886, dat na 1922 is gebruikt als kanonnenbergplaats.
Het postkantoor met directeurswoning (Lopikerstraat 11) [20] is een hoekpand
uit 1899, ontworpen in neorenaissance-stijl door D.E.C. Knuttel. Het gecementeerde
tableau met Rijkswapen boven de vroegere ingang werd geschilderd door J.H. de
Vries.
Scholen. De J. Kortlandschool (J. Kortlandstraat 2) [21] is een kleuterschool uit
1931 in expressionistische stijl. Uit 1933 dateert het in zakelijk-expressionistische
stijl en met een zware hoektoren uitgevoerde tweelaags gebouw van de voorm. Chr.
lagere Willem de Zwijgerschool (W. de Zwijgerstraat 13; uitgebreid 1975) [22]. Beide
zijn naar plannen van D. Visser.
Woonhuizen. De bebouwing van Schoonhoven wordt gekenmerkt door
overwegend smalle, diepe huizen met gemeenschappelijke bouwmuren. Achter de
doorgaans later vernieuwde gevels gaan vaak oudere kappen, balklagen of
houtskeletten schuil. Van vóór de stadsbrand van 1518 dateert het rond 1485 (d)
gebouwde pand Koestraat 6, waarvan het voor- en achterhuis door een dikke
brandmuur worden gescheiden. Op de verdieping bevindt zich een rij kaarsnissen.
Ook het in 1449 al vermelde diepe huis Het Gouden Hoofd (Tol 9) heeft een dikke
brandmuur (15de-eeuws?) tussen voor- en achterhuis. De vroeg-17de-eeuwse
voorgevel heeft men in de 18de eeuw gewijzigd in een klokgevel (pui circa 1925).
Baljuw Hugo Bomvliet liet het achterhuis herbouwen in 1648. Zijn wapen staat in
het fronton van het geblokte classicistische zandstenen poortje (bij
Scheepmakershaven 12). Het van oorsprong 15de-eeuwse pand Haven 82 werd
midden 16de eeuw aanmerkelijk vernieuwd en kreeg in 1608 een extra verdieping
en een nieuwe voorgevel (cartouche). Deze gevel werd rond 1890 afgetopt en voorzien
van een winkelpui. Van kort na de stadsbrand dateert het drielaagse diepe huis Haven
30 met houtskelet (verdiepingen), spiltrap en kapconstructie uit de bouwtijd. De
gevel is rond 1840 vernieuwd. Het grote dwarse huis Voorhaven 10 bevat een smalle
kelder met kruisgewelven, een spiltrap en een kapconstructie uit 1560 (d). Na de
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sloop van de Vrouwenpoort - waar het pand tegenaan stond - kreeg het huis aan die
zijde een opvallend eclectische kopse gevel (1862).
Het rijzige pand Voorhaven 6 werd rond 1630 gebouwd door ‘boomsluiter’ en
havenmeester Jan Pietersz. Dit dijkhuis stond oorspronkelijk tegen de stadsmuur en
heeft aan die zijde een trapgevel (circa 1630). De voorgevel is een laat-18de-eeuwse
klokgevel. Het van oorsprong midden-17de-eeuwse forse dwarse huis Oude Haven
17-19 werd in de 19de eeuw gesplitst en gepleisterd. Het dwarse huis De Vergulde
Swaen (Lopikerstraat 37) ontstond in 1642 (gevelsteen) door verbouwing en
samentrekking van twee panden. Bij de ingrijpende restauratie in 1962-'65, onder
leiding van H. Korswagen, zijn de beide trapgevels geheel herbouwd. Sindsdien heet
het huis de ‘Vestaalse Maagd’. De vroeg-maniëristische gevelsteen van het diepe
huis Lopikerstraat 13 geeft het jaartal ‘1571’, maar de trapgevel lijkt eerder uit circa
1640 te stammen (restauratie 1938). Diverse eenvoudige diepe huizen met een
17de-eeuws kern hebben een tuitgevel. Voorbeelden zijn de eenlaagspanden Koestraat
144 en Lopikerstraat 49 (eerste kwart 17de eeuw) en het tweelaagse huis Haven 3
(17de eeuw). In de 19de eeuw zijn Haven 16 (achterzijde gevelsteen 1610) en Tol 8
(circa 1640; opvallende sierankers) gepleisterd. Het blijkens de cartouche in de
achtergevel uit 1634 daterende diepe huis Haven 22 heeft aan de voorzijde een jongere
lijstgevel en Oude Haven 13 bezit achter nog twee 17de-eeuwse puntgevels met
sierankers. Een 17de-eeuwse kern hebben ook Oude Haven 10, Oude Haven 22
(jaartalankers ‘1627’) en Koestraat 126 (gevelsteen 1654). Bij het pand Lopikerstraat
46 is nog een vroeg-17de-eeuwse puibalk zichtbaar.
In de 18de eeuw werden diverse smalle panden voorzien van klokgevels. Het
rijkste voorbeeld is die van Koestraat 68, waarvan de gebogen bekroning het jaartal
‘1776’ draagt (gerestaureerd 1937). Andere voorbeelden zijn Haven 26 en 73,
Koestraat 99, Lopikerstraat 10 en 12. In de 19de eeuw gepleisterd zijn de afgeknotte
klokgevels van Oude Haven 12, Koestraat 120 en Lopikerstraat 15. Het pand Haven
6 kreeg rond 1740 een nieuwe voorgevel met halfhoge zolderverdieping en een
kroonlijst met consoles in Lodewijk XIV-vormen. In de plaats van twee smallere
panden verrees het brede pand Koestraat 130, voorzien van een lijstgevel met
kroonlijstconsoles in Lodewijk XIV-vormen (vensters circa 1840). Later gepleisterd
is het rond 1760 verbouwde huis Haven 57 met halfhoge zolderverdieping en een
kroonlijst met Lodewijk XV-consoles. Het rijzige pand Haven 19 is ontworpen met
een middenrisaliet, lambrekijns in Lodewijk XV-stijl onder de begane-grondvensters
en een houten trigliefenlijst in Lodewijk XVI-stijl (circa 1790). Onopvallend is het
in de plint gedateerde pand Korte
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Dijk 12 (1751; vensters circa 1840). Gevels uit circa 1840 met getoogde vensterroeden
zijn te vinden bij het brede huis Voorhaven 5 en het met empireornamenten versierde
smalle pand Haven 52. Uit die tijd zijn ook de eenvoudige gevels van Oude Haven
20 en Haven 12 (met trigliefenlijst). Uitgevoerd met hoekpilasters en een
middenrisaliet is het sobere gepleisterde herenhuis Haven 17 (circa 1850). Het
gepleisterde dwarse huis Dam 5 kreeg zijn huidige aanzicht met omlijste ingang rond
1860 (inwendig neo-Lodewijk XIV-plafonds). Andere neoclassicistische herenhuizen
uit die tijd met een vergelijkbare omlijste ingang zijn Koestraat 114 en Korte Dijk
7 en 9. Afwijkend door de keperboogvormige deur- en vensteropeningen is het
eenlaagspand Veerstraat 5 (circa 1870). Kenmerkend voor de architectuur rond 1865
zijn de vensters met afgeronde hoeken, zoals te zien bij het herenhuis Tol 6 en de
huizen Oude Haven 14, Haven 46 en Haven 64 (met vensteromlijsting). Eclectische
vensteromlijstingen met kuifstukken zijn toegepast bij de herenhuizen Haven 7 en
Korte Dijk 5 (beide circa 1870). Het in 1875 gebouwde herenhuis Tol 5 (1875) heeft
onderkelders, een stoep en opvallende kroonlijstconsoles. Het vergelijkbare huis
Haven 71 werd in 1892 gebouwd als dokterswoning. Een ingangstravee met
middenbalkon bezit het herenhuis Oude Haven 11 (circa 1880; vensters gewijzigd
circa 1915). Van kort na 1877 dateren de sobere neoclassicistische
burgermanswoningen Lopikerstraat 63-75.
Ontworpen in neorenaissance-stijl zijn het herenhuis Haven 61 (1891), het dubbele
huis Beijlinggracht 32-34 (circa 1895) - met siermetselwerk en dakerker - en de
burgermanswoningen Beijlinggracht 26-30 en 36-42 (circa 1900), alsmede de
edelsmederij met bovenhuis Oude Haven 21 (1904) dat een trapgevel met driepasnis
heeft. In chaletstijl uitgevoerd zijn het woonhuis met koetshuis Koestraat 146-148
(circa 1900) en het met mansardedak gedekte huis Spoorsingel 11 (circa 1910).
Simpele jugendstil-details vertonen Opweg 6 (circa 1910) en de directeurswoning
Nisi Dominus (Oude Singel 174; circa 1915) met opvallende bovenlichten bij de
begane-grondvensters. Van de arbeiderswoningen die vanaf 1900 aan de westzijde
binnen singels werden gebouwd, vertonen Oude Singel 128-142 (circa 1910) en Oude
Singel 160-172 (circa 1915) chaletstijl-invloeden. In kalkzandsteen en met rode
banden gebouwd zijn de arbeiderswoningen Lekdijk-West 15-21 (circa 1910).
Voorbeelden van villa's in expressionistische stijl zijn Lopikerweg 50 (1923) en
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Spoorstraat 58 (circa 1930); in kubistischexpressionistische stijl ontworpen zijn
Koestraat 123 (1925) en Spoorsingel 2 (1930), dat in het trappenhuis door V. Huszar
ontworpen glasraam heeft.
Horeca. Het voorm. Heerenlogement (Koestraat 134) [23] is een breed pand met
een classicistische voorgevel uit 1650, voorzien van gebogen en driehoekige
vensterfrontons en een natuurstenen ingangspartij. De voluten (Lodewijk XIV-stijl)
van het bovenlicht bij de ingang dateren van een verbouwing rond 1740. De vensters
zijn rond 1840 vervangen. Het café-woonhuis De Stadsherberg (Opweg 2d) [24]
dateert uit circa 1850. Rond 1930 heeft men een in zakelijk-expressionistische stijl
uitgevoerde zaal aangebouwd.
Winkels. Vanaf het midden van de 19de eeuw werden bestaande panden in de
binnenstad voorzien van een winkelpui. Een rijk voorbeeld met eclectische details
heeft Haven 50 (circa 1870). Interessant, en mogelijk van dezelfde ontwerper, zijn
de eclectische winkelpuien met composiete kapitelen bij Tol 12, Kerkstraat 5 en het
hoekpand Lopikerstraat 7 (alle circa 1880). Voorzien van bescheidener pilasters is
de winkelpui van Kerkstraat 3 (circa 1880). Andere winkelpuien met eclectische
details, alle uit circa 1890, zijn te vinden bij Lopikerstraat 16-18 (1884), de apotheek
Haven 67, Koestraat 94 (gevelsteen 1617) en Lopikerstraat 23. Curieus zijn de
winkelpanden Tol 10 (circa 1890), met gebogen gevel voorzien van kuifstuk en
gepleisterde randen, en Dam 3 (rond 1900), met schoudergevel. Neorenaissance-details
vertoont het hoekpand Haven 2 (circa 1895). Kerkstraat 1 (circa 1910) is voorzien
van rationalistische details. De mooiste winkel in Schoonhoven is Lopikerstraat 30
(1901), met jugendstil-details en opstaande dakstukken. Jugendstil-details heeft ook
de in kalkzandsteen uitgevoerde winkel Lopikerstraat 51 (1910) naar ontwerp van
N. Peltenburg. Het pand Haven 31 (circa 1880) kreeg rond 1910 een
jugendstil-winkelpui. Opvallend geschilderd is de winkelpui van Haven 66 (gevel
1822, pui circa 1925).
Bruggen en sluizen. De Schoonhovense haven mondt uit in de Voorhaven, waar
ook de Scheepmakershaven op uitkomt. Het bredere zuidwestelijke havengedeelte
wordt afgesloten door een gemetselde keersluis [25] uit 1860 (oorspronkelijk 1762)
met vloeddeuren en schotbalksponningen. De ebdeuren zijn in 1957 aangebracht.
Over de sluis ligt een dubbele houten ophaalbrug voor voetgangers (1990). De haven
wordt op drie plaatsen overbrugd. Twee daarvan zijn pleinvormige
damoverkluizingen, te weten de Dam (1349) bij de waag - met een boogrand van
Gobertangesteen - en de Stenen brug
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bij het stadhuis - waar een stervormig plaveiselmozaïek mogelijk de plaats van oude
gerechtsplaats markeert. De derde brug is de Vischbrug (gerestaureerd 2000). Tussen
de Oude Haven en de Oude Gracht ligt nog een stenen brug (bij Trompertswal 1),
die in de sluitstenen is gedateerd op ‘1777’.
Zilvernijverheid. Een aantal panden met kenmerkende grote ramen kan in verband
worden gebracht met de zilverindustrie, zoals het voorm. Sint Andrieshuis (Oude
Haven 28; circa 1875), het huis Scheepmakershaven 28-32 (circa 1880) - met een
voorm. werkplaats op de verdieping - en het hoge en diepe huis van het voorm. bedrijf
Gebr. Seton (Korte Weistraat 12; circa 1910). Met de groei van de klokken- en
zilverindustrie volgde een schaalvergroting. De klokkenfabriek L.F. Kan (Oude Haven
38) [26] vond onderdak in een voormalige school uit circa 1900. De voorm.
zilverfabriek H. Hooykaas (Het Klooster 1) [27] kwam in 1928 tot stand naar een
ontwerp met expressionistische details van W. van der Laan; de aanbouw in
functionalistische stijl (Korte Dijk) is uit circa 1955. Van der Laan leverde ook de
ontwerpen (1928) voor twee kleinere vroegere zilverfabrieken, te weten Spoorstraat
6 (firma C.F. Wever) en Spoorstraat 8-12 (Gebr. Huisman).
Overige bedrijfsgebouwen. Uit 1865 dateert de stadsboerderij (Wal 26) met inen uitgezwenkte voorgevel. Aardige voorbeelden van pakhuizen zijn het drielaagspand
Lopikerstraat 20 (circa 1840), het tweebeukige pakhuis Koestraat 121a (circa 1890)
en het kaaspakhuis Wal 3-5 (circa 1900). De voorm. plateelfabriek (Wal 14) [28]
kwam in 1929 tot stand met sobere expressionistische details voor de ‘N.V.
Plateelbakkerij Schoonhoven’.
De voorm. watertoren (Bij de Watertoren 25) [29] verrees in 1900-'01 naar een
ontwerp met chaletstijl-vormen van F.A. de Jongh als een achtzijdige toren met
uitkragende zestienzijdige bovenbouw en ingesnoerde spits. De bovenbouw bevat
een ijzeren vlakbodemreservoir. In de kruisvormige onderbouw bevinden zich
machinekamers en de machinistenwoning. De in 1994

Schoonhoven, Watertoren

gerestaureerde toren dient nu als atelier en expositieruimte van zilversmeden. Het
voorm. tramstation (Stationsplein 1) [30] werd in 1913 gebouwd voor de tramlijn
naar Gouda (opgeheven 1942) in opdracht van Staatsspoorwegen en naar ontwerp
van L.A.M. Ankersmit. De achterliggende locomotievenloods,
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Willige Langerak bij Schoonhoven, Herv. kerk

nu busremise, is een vijfbeukig gebouw met sheddaken.
Straatmeubilair. De in 1898 geplante Wilhelminaboom (Trompertswal) wordt
beschermd door ijzeren hekwerk met portretreliëfs. Aan de Lange Weistraat staat
een kubusvormig trafohuisje uit circa 1930. D. Visser ontwierp in
zakelijk-expressionistische vormen het urinoir met bloembak (Buiten de Veerpoort)
uit 1932.
Begraafplaatsen. De in 1767 gestichte en in 1867 uitgebreide Isr. begraafplaats
(Nes ong.) [31] werd ook gebruikt voor joden uit Lekkerkerk en omgeving. De Alg.
begraafplaats (Wal 3-7) [32], aangelegd in 1829 op één van de oostelijke bastions,
heeft een neoclassicistische hardstenen toegangspoort. Deze wordt geflankeerd door
wit gepleisterde neoclassicistische paviljoens (gedeeltelijk vernieuwd 1857). Tegen
het noordelijke paviljoen is de beheerderswoning (circa 1940) aangebouwd.
Willige Langerak. Dit dorp ten oosten van Schoonhoven ontstond in de
middeleeuwen op een donk. Via de Tiendweg is het verbonden met de boerderijen
in de gelijknamige polder. De gemeente is in 1943 opgesplitst tussen Schoonhoven
en Lopik (U). De Herv. kerk (De Montignylaan 18) is een gepleisterde zaalkerk
voorzien van een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Het onderste deel
van de
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toren stamt vermoedelijk uit de late 13de eeuw. Een verbouwing en ophoging volgde
in 1627 (gevelsteen). De kerk zelf heeft men in 1650 (sluitsteen) vernieuwd en in
1836 ingrijpend verbouwd. Tot de inventaris behoren een preekstoel en doophek
(beide 1650), drie midden-17de-eeuwse herenbanken en een door L. van Dam & Zn.
gebouwd orgel (1875). Het voorm. ambachtshuis of ‘Jachthuis’ (De Montignylaan
28) is een middenganghuis met in de kern een 18de-eeuws aangebouwd diep gedeelte
met zadeldak. Een gedeelte van het pand was van 1923 tot 1942 als raadzaal in
gebruik. Daarvóór diende een vertrek in de boerderij ‘Roosenburg’ (Tiendweg 1;
circa 1890) als zodanig. Aan de rivierzijde van de Lekdijk Oost staat een
peilschaalhuisje uit 1896.

Schoonrewoerd
(gemeente Leerdam)
Kerkdorp, ontstaan in de 13de eeuw op een zanderige stroomrug en bij de haaks
daarover lopende weg Leerdam-Everdingen. Bij de kerk is de Dorpsstraat van oudsher
al breder en met bomen beplant. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan
weerszijden van de Dorpsstraat uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 35) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een robuuste toren van drie geledingen met balustrade en tentdak. Deze
laat-romaanse toren met lisenen

Schoonrewoerd, Raadhuis

en spaarnissen met rondboogfriezen verrees in de 14de eeuw (toegang 17de eeuw).
Van de kerk zelf resteert weinig ouder materiaal na oorlogsschade (1672) en een
zware storm (1674). Het rond 1850 aangebouwde neoclassicistische portaal bevat
een gevelsteen uit 1701. Restauraties zijn uitgevoerd in 1955 (kerk) en 1965 (toren,
ontpleistering gevels). Tot de inventaris behoren een preekstoel (tweede kwart 17de
eeuw) en drie koperen kronen (18de eeuw). De kerkenraadskamer werd in 1874
opgetrokken tussen de toren en de pastorie (Dorpsstraat 31), een tweelaags herenhuis
uit 1862. Vlakbij staat de bakstenen dorpspomp (1908) met ingezwenkt tentdak.
De Geref. kerk (Dorpsstraat 50), een ver van de rooilijn gesitueerde zaalkerk,
kwam tot stand in 1890-'91. Gelijktijdig werden aan de rooilijn een pastorie
(Dorpsstraat 48) en een Chr. lagere school (Dorpsstraat 52) gebouwd. Het voorm.
raadhuis (Dorpsstraat 47), een vierkant gebouw uit 1926, heeft een rondboogingang
en een tentdak (met ooievaarsnest).
De wit gepleisterde villa Dorpsstraat 51-53 werd rond 1920 gebouwd en is voorzien
van een erkeruitbouw.
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Boerderijen. Voorbeelden van boerderijen met dwars geplaatste voorhuizen zijn
Dorpsstraat 22 (circa 1860), Dorpsstraat 26 (circa 1860; gepleisterd) en de voorm.
smederij Dorpsstraat 44 (1861, jaartalankers en gevelsteen). De herenboerderij De
Brink (Dorpsstraat 55; circa 1870) heeft een statig tweelaags voorhuis. In het
buitengebied van Schoonrewoerd liggen enkele oude hallenhuisboerderijen, vaak
met een kapelvormige uitbouw ter hoogte van de keukentravee. Uit de 17de eeuw
stamt de krukhuisboerderij Overheicop 16 en uit de 18de eeuw de boerderij
Overheicop 35. Een hallenhuisvorm hebben Overboeicop 40 (17de eeuw), Overheicop
60, Overheicop 62 (18de eeuw) en Diefdijk 7 (begin 19de eeuw); de laatste heeft
zelfs twee kapelvormige erkers. Een goed voorbeeld van een boerderij met dwars
geplaatst woonhuis is Kerkweg 3a (circa 1880). Kleurrijk siermetselwerk en
chaletstijl-invloeden vertoont Overheicop 46-48 (circa 1900).

Sliedrecht
Dijkdorp aan de Beneden-Merwede. Een eerste vermelding in 1064 betrof
waarschijnlijk Oud-Sliedrecht, dat in 1421 ten onder ging in de huidige Biesbosch.
Na de bedijking van de Alblasserwaard in 1277 ontstond een lineaire nederzetting.
Al in de 15de eeuw genoot Sliedrecht bekendheid als een dorp van griendwerkers,
die het rijshout uit de genoemde Biesbosch haalden. In 1678 bedacht men hier het
voor de dijkbouw belangrijke zinkstuk, een met stenen verzwaard afzinkbaar
vlechtwerk van rijshout. Uit de waterbouwkundige activiteiten ontwikkelde zich de
baggerindustrie, die het dorp internationale bekendheid verschafte. Door de
ontwikkeling van baggerindustrie en scheepsbouw onderging het dorp tussen 1860
en 1890 een verdichting van de bebouwing en een uitbreiding binnendijks en langs
de Stationsweg. Tussen 1914 en 1931 verwezenlijkte men op opgehoogde platen in
de rivier een buitendijkse uitleg met industrieterreinen en arbeiderswoningen. Na de
Tweede Wereldoorlog is bij verdere uitbreidingen het gebied tussen Merwede en
Betuwelijn volgebouwd.
De Herv. kerk (Kerkbuurt 131) is een aan de korte zijden driezijdig gesloten
zaalkerk voorzien van een noordvleugel en een toren van vier geledingen met
balustrade en spits. De torenonderbouw bevat laat-13de-eeuws muurwerk. Het huidige
schip werd in 1762-'63 opgetrokken en verving de door brand verwoeste
middeleeuwse voorganger. De toren kreeg in 1825 een nieuwe bovenbouw. Hierin
hangt een door Henricus Meurs gegoten klok (1604). In 1849 werd de kerk aan de
noordzijde uitgebreid met een vleugel naar ontwerp van G.N. Itz. Restauraties zijn
uitgevoerd in 1952 (torenspits), 1958-'59 (betonskelet toren) en 1964 (kerk).
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. De begin 19de eeuw
ingebouwde galerijen zijn vergroot in 1844. Uit 1762-'63 dateert de door J. van Aken
ontworpen inventaris in Lodewijk XV-stijl met preekstoel, dooptuin, lezenaars,
banken en psalmbordjes. Verder bevat de kerk een door C.F.A. Naber gebouwd orgel
(1852).
De synagoge (Rivierdijk 33-35) is
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een dwars pand met rondboogvensters in de bovenruimte. Het onderhuis bevatte de
woning van de voorganger en een mikwe. Het uit 1845 daterende gebouw is na
leegstand (vanaf 1920) in 2002-'03 vanwege de dijkverzwaring verplaatst en
gerestaureerd. Het 19de-eeuwse meubilair is grotendeels een schenking van de
synagoge in 's-Hertogenbosch.
Overige kerken. Het rond 1885 opgetrokken zaalgebouw van de (Chr. Geref.)
Beth-el kerk (Kerkbuurt 72) heeft een topgevel met klimmend boogfries. De moderne
aanbouw aan de straatzijde is uit circa 1970. Uit het interbellum dateren het
zaalgebouw van de (Chr. Geref.) Eben Haëzerkerk (Middeldiepstraat 31; circa 1920)
en de Geref. kerk (Middeldiepstraat 6; 1931), een zakelijk-expressionistische kruiskerk
met een slanke toren in de vieringoksel. De naoorlogse R.K. kerk O.L. Vrouwe
Altijddurende Bijstand (Stationsweg 179; 1948, N.F.A. Molenaar) is een
traditionalistische zaalkerk met gemetselde dakruiter.
Raadhuizen. Het nu als museum dienende voorm. raadhuis annex kantongerecht
Kerkbuurt 99 bestaat uit twee - oorspronkelijk afzonderlijke - panden in
neoclassicistische stijl met gepleisterde lisenen en bekronende driehoekige frontons.
Het in 1853 door aannemer A. van der Lind gebouwde raadhuisgedeelte heeft een
wapensteen boven de ingang. Het gerechtsgedeelte kwam

Sliedrecht, Raadhuis en kantongerecht Kerkbuurt 99 (1991)

in 1885 tot stand naar ontwerp van J.F. Metzelaar. Het huidige raadhuis Dr.
Langeveldplein 30 is een breed U-vormig pand met dakruiter, gebouwd in 1921-'23
naar een sober expressionistisch ontwerp van G. Friedhoff en J.H. Plantinga
(stedenbouwkundig advies van K.P.C. de Bazel). De glas-in-lood-ramen in de
trouwzaal (1948) tonen het ontstaan en de opkomst van de baggerindustrie.
De openbare lagere Prinses Julianaschool met onderwijzerswoning (Merwestraat
16-18) is een U-vormig gebouw uit circa 1920 in zakelijkexpressionistische stijl.
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De brandweerkazerne (Middeldiepstraat 46-48), gebouwd rond 1955, bestaat
uit een garage, een kantoorgedeelte en een slangentoren.
Woonhuizen. Het met riet gedekte diepe dijkhuis Rivierdijk 719 (circa 1850) heeft
een benedendijks achterhuis. Een neoclassicistische deuromlijsting bezit Rivierdijk
589 (circa 1860). De meer karakteristieke dijkbebouwing bestaat uit dwarse huizen
met lijstgevels en dakkapellen, zoals Rivierdijk 470 (circa 1850), dat een
neoclassicistische ingangsomlijsting heeft. In eclectische stijl uitgevoerd zijn de
dwarse huizen De Wilgenhorst (Molendijk 16; circa 1870), Rivierdijk 759 (circa
1880) en Kerkbuurt 247 (circa 1880).
Aan de Molendijk staan diverse grote neoclassicistische herenhuizen, die in het
bezit waren van de in de baggerindustrie actieve familie Volker, zoals Molendijk 181
(circa 1850), dat in 1916 voor Adr. Volker werd verbouwd naar plannen van B. van
Bilderbeek. Zijn zoon A. Volker liet in 1930 het herenhuis Molendijk 204 (1885)
verbouwen naar plannen van B. van Bilderbeek en H.A. Reus. Dit pand is in 1973
ingericht als baggermuseum. Het eveneens aan de familie Volker behorende herenhuis
Molendijk 208 (circa 1860) kreeg in 1885 een kantoorfunctie, werd in 1930 uitgebreid
(serre) en is nu in gebruik als bibliotheek en archief van het baggermuseum.
Forse herenhuizen met eclectische afgeronde vensteromlijstingen zijn Rivierdijk
506 (circa 1860) en Rivierdijk 496 (circa 1870); het laatstgenoemde pand wordt
‘bewaakt’ door twee zinken sfinxen. Een L-vormige plattegrond hebben Kerkbuurt
52 (circa 1875), uitgevoerd in een deftige neoclassicistische stijl, en Molendijk 18
(circa 1880), met gepleisterde gevels en een dwarsvleugel met afgeschuinde hoeken.
In neorenaissance-stijl uitgevoerd is het herenhuis De Schalm (Kerkbuurt 137) uit
1904 en in chaletstijl opgetrokken is Kerkbuurt 209 (circa 1905). De grote villa Dr.
Langeveldplein 2 (circa 1910) is een voorbeeld van ‘Um 1800’-stijl. De herenhuizen
Rivierdijk 705 (circa 1910) en De Rustplaats (Rivierdijk 498-500) zijn opvallend
door de rijke gevelafwerking met verschillende kleuren baksteen en jugendstildetails.
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De laatste heeft boven de erker met balkon een schermgevel gedateerd ‘1909’. De
zakelijk-expressionistische villa Mira Ria (Rivierdijk 484) is uit 1928.
Kantoren. Het tweelaagse voorm. G.E.B.-kantoorgebouw met conciërgewoning
Kerkstraat 10-12 (1915) heeft een risalerende entreepartij en een dakrand die door
een gemetselde balustrade is afgezet. Het kantoorgebouw A.W. de Landgraafstraat
49 (circa 1925) bestaat uit afwisselende blokvormige volumes in expressionistische
vormgeving.
Het voorm. station (Stationsplein 8-48) is een langgerekt pand met hoger oprijzend
middendeel en chaletstijldetails, gebouwd in 1883-'85, mogelijk naar ontwerp van
M.A. van Wadenoyen. De stationschef woonde op de verdieping. De
perronoverkapping rust op gietijzeren zuiltjes.
De watertoren (Rivierdijk 128) verrees in 1886 naar ontwerp van J. Schotel als
een ronde toren voorzien van een uitkragend gecementeerd bovengedeelte met daarin
een ijzeren vlakbodemreservoir. Het entreeportaal met trapgevel vertoont sobere
neogotische-vormen.
Het trafohuisje aan de Rivierdijk (nr. 146) is een klein blokvormig pand met
tentdak, gebouwd in 1910 met gekleurde baksteendecoraties.
De voorm. bioscoop (Dr. Langeveldplein 28) werd in 1920 gebouwd met
expressionistische vensterpartijen aan weerszijden van de ingang.
Het havenmeesterskantoor (tegenover Havenstraat 14) is een klein gebouwtje
met glazen wanden uit circa 1935.
De Alg. begraafplaats (Thorbeckelaan ong.) werd aangelegd in 1885 (hek) en
uitgebreid in 1908. Uit 1935 dateert de voorm. aula. Interessant zijn de obelisk op
sokkel voor ds. J.W. Lieftinck (<+1901>), de grafzerk voor Adr. Volker († 1903) en
de graven van andere baggerondernemers als Van der Giessen, Kalis en Bos.

Slikkerveer
(gemeente Ridderkerk)
Dijkdorp aan de Nieuwe Maas, ontstaan in de tweede helft van de 15de eeuw. Eind
19de eeuw vestigden zich hier scheepsbouw- en aanverwante industrie, waaronder
de elektrotechnische industrie W. Smit (1882). Het dorp is na de Tweede
Wereldoorlog aan Ridderkerk vastgegroeid.
Kerken. Rond 1930 is de (Herv.) Wilhelminakerk (Bourgondischelaan 1) gebouwd
als een kruiskerk met slanke zadeldaktoren in de binnenhoek. De R.K.
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St.-Theresiakapel (Donckselaan 11) is een eenvoudige lage zaalkerk met smalle
geveltoren, gebouwd in 1930 naar plannen van H.P.J. de Vries. De (Geref.
Vrijgemaakt) Maranathakerk (Stadhouderslaan 317) is een moderne zaalkerk uit
1962 naar ontwerp van G. Kliphuis.
Het voorm. Groene Kruisgebouw (Kievitsweg 71) werd in 1931 gebouwd in
sobere traditionalistische vormen en heeft een gevelsteen met de tekst ‘Door Allen
voor Allen’.
De ruïne van Huis te Woude (bij Ringdijk 210) bestaat uit de opgemetselde
fundering van een in 1371 in opdracht van Willem van der Woude gebouwd
rechthoekig kasteel. Na een overstroming in 1373 volgde de herbouw in 1418, maar
nog hetzelfde jaar werd het door Hoekse troepen verwoest. De St.-Elisabethsvloed
(1421) bedekte de resten met een laag klei. De ruïne is vrijgegraven

Slikkerveer, Huis ten Donck, plattegrond
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en geconsolideerd in 1969-'72.
Huis ten Donck (Benedenrijweg 461) is een monumentaal drielaags buitenhuis
uit 1746 met middenrisaliet en uitspringende hoekpaviljoens aan de achterzijde. Een
oorspronkelijk ter plekke op een donk gelegen 15de-eeuws huis werd in 1616 door
nieuwbouw vervangen. In 1721 verwierf Cornelis Groeninx, getrouwd met Catharina
van Zoelen, de ambachtsheerlijkheid Ridderkerk. Hun zoon Otto Groeninx van Zoelen
liet het oude huis afbreken en vervangen door het huidige forse, maar ondiepe huis
in Lodewijk XV-stijl, waarvan het ontwerp wel wordt toegeschreven aan Jan Peter
van Baurscheit de Jonge. Het fraaie rococo-stucwerk in de eetzaal en de grote zitkamer
is van Carlo Castoldi en zijn zoon Pietro. Ook de bordestrap en diverse betimmeringen
en schouwen in het gaaf bewaarde interieur zijn in deze stijl aangebracht. Verder
zijn enkele kamers uitgevoerd in Lodewijk XVI- en empire-stijl. De ingangspartij
met stoep, kolommen en balkon dateert uit 1823. De flankerende leeuwen met het
Rotterdamse wapen komen van het oude Rotterdamse stadhuis. Na een eerste
restauratie in 1925-'27, onder leiding van D.F. Slothouwer, volgde een restauratie in
1967-'69 door E.A. Canneman. Toen heeft het huis de huidige roedenvensters
gekregen en het rococo-opzetstuk met wijzerplaat bij het middenrisaliet.
Het park is een belangrijk voorbeeld van vroege landschapsstijl en kwam in opzet
tot stand tussen 1762 en 1775, in opdracht van Cornelis Groeninx van Zoelen. In
1784 volgde in het zuidelijke deel de aanleg van een landschappelijke vijver met
eiland. Tussen 1800 en 1820 liet Otto Paulus Groeninx van Zoelen het park verder
naar het zuiden uitbreiden in een rijpere landschapsstijl. Het geheel wordt gekenmerkt
door de afwisseling van bos en weide, door slingerpaden en kronkelende vijvers.
Een centrale zichtas loopt zuidwaarts vanaf het huis. Bij het huis is begin 20ste eeuw
een tuin in formele stijl aangelegd. Bij herstel van het park in 1929-'39 werd gebruik
gemaakt van adviezen van L.A. Springer. In het park staan onder meer een door P.A.
van Baurscheidt vervaardigde beeldengroep

Bolnes bij Slikkerveer, Woonhuizen Boezemkade 22-38
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voorstellend Hercules en Antaeus (1710) en een zonnewijzer op natuurstenen
Lodewijk XIV-sokkel (circa 1740). Verder is er een ‘Romeinse’ schijnruïne (circa
1770) in de vorm van een klassieke triomfpoort geflankeerd door twee halfrond
gesloten nissen met beelden (Fabricius en Papirius). Uit 1808 dateert het
kinderspeelhuisje (‘de boerenwoning’).
Aan de westzijde van het huis staat het gebouw van de tiendverpachting; dit
oorspronkelijk 18de-eeuwse pand met wagendeuren heeft men in de 19de eeuw
verbouwd. Aan de oostzijde staat een in opzet 18de-eeuws L-vormige dienstgebouw
met woningen en koetshuis (Benedenrijweg 459), dat begin 20ste eeuw het huidige
uiterlijk heeft gekregen. De voorm. moestuin ervoor wordt aan de noordzijde
afgesloten door een 18de-eeuwse slangenmuur, bestaande uit gebogen
cirkelsegmenten tussen vierkante pijlers. Uit 1805 dateren de twee eenlaags
dienstwoningen Donckselaan 1-2 met aangebouwde houten schuur. Aangelegd in
1827 in opdracht van Otto Paulus Groeninx van Zoelen is de familiebegraafplaats
(bij Kievitsweg 114) nabij de zuidrand van het park. De in 1828 op een klein eiland
gebouwde grafkelder wordt bekroond door een obelisk met wapen (1838). Het door
de firma Wed. A. Sterkman & Zn. gegoten omringende hek van de begraafplaats
dateert evenals de nabijgelegen dienstwoning Kievietsweg 114 van circa 1840.
Woonhuizen. Bij de zuidgevel gedateerd ‘1784’ is het aan de dijkvoet gebouwde
huis Benedenrijweg 66-68 met houten schuur. De rentenierswoning Benedenrijweg
71 is een middenganghuis uit 1868 met neoclassi-
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cistische details. Neorenaissance-details vertoont het dijkhuis Woudestein (Ringdijk
258) uit 1896. Rond 1885 gebouwd als directeurswoning van een scheepswerf is
Ringdijk 466, dat is voorzien van een met hout beklede verdieping in vroege chaletstijl.
In 1924 volgde een uitbreiding met een serre en loggia daarboven. Vrijwel identiek
zijn de villa's Ringdijk 408 en Ringdijk 458 uit 1910-'12, beide met
chaletstijl-elementen en jugendstil-details. Ten behoeve van de scheepswerven
ontstond sociale woningbouw, zoals de in 1907 door de Coöperatieve Bouwvereniging
‘Eigen Haard’ gerealiseerde woningen Benedenrijweg 161-179 en Ringdijk 216-236
met neorenaissancerolwerkgevels. Een jongere variant zijn de eenlaagspanden
Kievitsweg 29-59 (circa 1925).
Boerderijen. De monumentale boerderij Huis te Woude (Benedenrijweg 67) heeft
een fors, uit 1610 daterend en dwars geplaatst woonhuis met een puntgevel voorzien
van sierankers. De onderkelderde opkamer aan de rechterzijde werd in de 18de eeuw
toegevoegd. Bij de ingrijpende restauratie na een brand in 1947 heeft men de schuur
geheel herbouwd. De boerderij Benedenrijweg 69 heeft een woonhuis met puntgevel
uit 1786 en een 19de-eeuwse dwarsdeelschuur. Andere voorbeelden van 18de-eeuwse
boerderijen zijn Vredenburg (Benedenrijweg 435) en De Kleine Donck
(Benedenrijweg 449).
De forse bedrijfloods Ringdijk 402, bestaande uit een staalconstructie bekleed
met baksteen, werd in 1931 gebouwd voor de productie van grote turbo-generatoren
als onderdeel van de elektrotechnische industrie W. Smit.
Bolnes. Dit dorp ten westen van Slikkerveer werd in de tweede helft van de 15de
eeuw gesticht. Eind 19de eeuw ontstonden langs de Nieuwe Maas diverse
scheepswerven. Na de oorlog is het aan het Rotterdamse Groot-IJsselmonde
vastgegroeid. Een hardstenen grenspaal uit 1716 aan de Bovenrijweg geeft de
scheiding aan tussen de voormalige heerlijkheden ‘Ridderkerk’ en ‘IJsselmonde’.
Ten behoeve van scheepswerven ontstond sociale woningbouw, waaronder in 1907,
met neorenaissance-rolwerkgevels, de woningen Boezemkade 22-38 van de
Coöperatieve Bouwvereniging ‘Eigen Haard’ en verder de woningen Boezemstraat
2-28 (circa 1925). De (Herv.) Boezemkerk (Pretoriusstraat 2) is een zaalkerk met
opengewerkte geveltoren, gebouwd in 1958 naar ontwerp van T. van Hoogevest. Ze
verving een kerk uit 1880. De achtzijdige Geref. kerk (Pretoriussstraat 56) uit 1960
is ontworpen door F. Swaneveld en S.T. Goslinga.

Sommelsdijk
(gemeente Middelharnis)
Voorstraatdorp met kerkring, gesticht in de in 1465 bedijkte polder Oudeland van
Sommelsdijk in opdracht van Adriaan van Borselen, die het in 1466 overdroeg aan
zijn vrouw Anna van Bourgondië. Het is een voorstraatdorp in de meest uitgebreide
vorm. De Voorstraat komt uit op een ruime kerkring, waarvan het oostelijke deel
aan beide zijden is bebouwd (Dubbele Ring). De twee flankerende achterstraten
lopen door tot de ten zuiden van de kerkring gelegen Zuidelijke Achterweg.
Sommelsdijk was vanaf de stichting tot 1805 een Zeeuwse enclave, met leden van
de familie Van Aerssen als ambachtsheer van 1611 tot 1795. Een grote dorpsbrand
in 1624
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Sommelsdijk, Herv. kerk (1984)

richtte veel schade aan. Nadat Sommelsdijk in 1805 bij Holland was gekomen, werd
de haven via een kanaal met die van Middelharnis verbonden. De kerkgracht heeft
men in 1925 gedempt. Na de Watersnoodramp van 1953 is het dorp zuidwaarts
uitgebreid. Sinds 1966 vormt Sommelsdijk één gemeente met het aangrenzende
Middelharnis, waarmee het al vanaf het begin van de 19de eeuw een dubbeldorp
vormt. Sommelsdijk is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Marktveld 13), oorspronkelijk gewijd aan Maria, is een driebeukige
kerk voorzien van een toren van vijf lage geledingen met een balustrade. Na de
stichting in 1464 kwam in 1499 een laat-gotische driebeukige kruiskerk gereed
(herdenkingssteen met gotisch opschrift). Deze kerk brandde in 1624 uit, waarbij de
vieringtoren instortte. Bij de herbouw in 1632-'34 verrees de huidige westtoren, in
nog op de gotiek geïnspireerde vormen. Aan de noordzijde bouwde men in 1794 een
hardstenen ingangsportaal met fronton in Lodewijk XVI-stijl. Na een tweede brand
in 1799 werd alleen het schip hersteld, dat door het slopen van zuilen en scheibogen
tot één ruimte werd samengetrokken (voltooid 1807). Daarbij heeft men de muren
verlaagd en het dwarsschip gereduceerd tot lage aanbouwen. Vanwege de
aangebouwde huizen bleven de noordgevel en een deel van de sluiting van het
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Sommelsdijk, Droogschuur aan Molenweg

laat-gotische koor staan. De bovenbouw van de toren werd in 1817 aangepast en bij
de kerkrestauratie in 1980-'83 heeft de toren een nieuwe omklamping gekregen. Tot
de vroeg-19de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel, een herenbank, een tekstbord
en een door A. Meere gebouwd orgel (1821). In het voormalige koor bevindt zich
de in 1611-'41 aangelegde grafkelder van de familie Van Aerssen. Deze kreeg in
1782 een opbouw voorzien van een hardstenen ingang met opzetstuk, en toen het na
1799 in de open lucht kwam te staan een ijzeren hekwerk. Het als kerkhof gebruikte
deel van de kerkring heeft een hek met twee hardstenen hekpijlers versierd met
doodskoppen en bekroond door vazen in Lodewijk XVI-stijl.
De voorm. R.K. schuilkerk (Dubbele Ring 6) bevond zich van 1812 tot de bouw
van de nieuwe kerk in Middelharnis (1832) achter een woonhuisgevel. De kerkruimte
heeft later dienst gedaan als pakhuis en is in 1998 gerestaureerd.
De voorm. St.-Jorisdoelen (St. Joris Doelstraat 32) is een rijzig pand met lijstgevel
en op de verdieping een hardstenen vensteromlijsting in Lodewijk XV-vormen met
zes wapenschilden. Dit gebouw uit 1768 was het onderkomen van de in 1624 gestichte
rederijkerskamer en de latere schutterij (1630-1804). De in 1798 afgekapte wapens
zijn in 1974 in geschilderde vorm hersteld.
De voorm. openbare lagere school (Oost Indische Hoek 4) is een gepleisterde
tweeklassige middengangschool uit circa 1850.
Het kantongerecht (Dijkstraat 48) werd in 1859-'61 gebouwd naar ontwerp van
P. Caland op basis van een standaardplan van A.C. Pierson. Het gepleisterde tweelaags
gebouw met middenrisaliet en hoekpilasters is neoclassicistisch van vorm. Het bevatte
een zittingzaal, kamers voor griffie en veldwachter, alsmede een wachtlokaal en een
cipierswoning. Haaks erachter ligt een eenlaags gevangenisvleugel.
Het voorm. weeshuis (Langeweg 13), een fors tweelaags pand met
neoclassicistische vormen, kwam in 1874 tot stand. In de zijgevel zit een gevelsteen
met tijdvers van de voorganger uit 1772.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Voorstraat 12-14) is een diep
pand met gezwenkte topgevel, gebouwd rond 1905 met neorenaissancedetails.
Woonhuizen. In Sommelsdijk staan langs de Voorstraat en ook - meer dan bij
vergelijkbare dorpen in de omgeving - aan de kerkring diverse oude huizen. Van
deze overwegend diepe huizen dateren de oudste voorbeelden uit het begin van de
17de eeuw. Bijvoorbeeld de tegen de noordgevel van het koor van de Herv. kerk
gebouwde huizenrij Kerkstraat 2-12 is interessant. Deze in 1948 onder leiding van
M.C.A. Meischke gerestaureerde panden met trapgevels dienen nu als museum.
Andere voorbeelden van 17de-eeuwse huizen met trapgevels zijn Kerkstraat 3,
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Dubbele Ring 18, Enkele Ring 41 en Oostdijk 47. Het belangrijkste huis van het dorp
is het Van Aerssenhuis (Voorstraat 31), een tweelaags huis met een vroeg-17de-eeuwse
kern, waarvan men de trapgevel met versierde boogvelden later in een wit geschilderde
puntgevel heeft veranderd. De deuromlijsting met pilasters uit circa 1730 vertoont
Lodewijk XIV-vormen, evenals de klokgevel (1729) van het toen toegevoegde
buurpand (Voorstraat 33). Het interieur bevat diverse onderdelen in Lodewijk
XIV-stijl, waaronder enkele stucplafonds. Op het achterterrein staat een koetshuis
(Van Gorcumstraat 20) uit de eerste helft van de 19de eeuw. Voorbeelden van
17de-eeuwse diepe eenlaagspanden met een tuitgevel - vaak een later versimpelde
trapgevel - zijn: Dubbele Ring 1-9 en 27, Enkele Ring 21, 31-33 en 73-77 en verder
Voorstraat 29 uit 1683, met een gevelsteen die metselaarsattributen toont. Het smalle
huis Voorstraat 19 heeft een klokgevel uit circa 1760.
Diverse panden met een oude kern kregen in de 19de eeuw een lijstgevel.
Voorbeelden zijn de lijstgevel met ingezwenkte zijkanten bij Voorstraat 3 en Enkele
Ring 37 en de lijstgevel van Voorstraat 5, waar de buitenste 17de-eeuwse
klauwstukken bewaard zijn gebleven. Bij het huis Voorstraat 9 zijn de hardstenen
stoeppalen in Lodewijk XVI-stijl nog laat-18de-eeuws. Het in opzet 18de-eeuwse
pand Voorstraat 22 kreeg rond 1840 een nieuwe gevel en dakruiter. Daarna is het
lange tijd als raadhuis in gebruik geweest. Binnen bevinden zich nog stucwerkplafonds
uit de overgang van de Lodewijk XIV- naar Lodewijk XV-stijl (circa 1750). Ook
het herenhuis Voorstraat 28 kreeg - gezien de zwikken in de bovenlichten van de
vensters - rond 1840 de huidige gepleisterde voorgevel. Voorstraat 27 en Marktveld
1 zijn beide voorbeelden van dubbelpanden die rond 1860 achter één gevel zijn
verenigd. Een neoclassicistische vorm en een opvallende getande attieklijst heeft de
gevel van Voorstraat 42 (circa 1860); eclectische details vertoont Voorstraat 35
(circa 1870). Neorenaisance-vormen hebben de huizen Binnenweg 15 en Van
Aerssenstraat 36 (beide circa 1905). Vrijwel identiek - ontworpen door dezelfde
onbekende architect - zijn

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

492
de met neorenaissance- en jugendstilelementen versierde herenhuizen Marktveld 3
(1902) en St. Joris Doelstraat 13-15 (circa 1910). De gedeeltelijk gepleisterde dubbele
woning Dorpsweg 15-17 is rond 1915 opgetrokken. Het woon- en winkelpand
Voorstraat 21 (circa 1925) is ontworpen met expressionistische details.
Het hofje ‘Fundatie van Jacob Bane’ (Kortewegje 2-12) bestaat uit een reeks van
zes in 1771 gebouwde huisjes met tuitgevels.
Windmolen ‘De Korenbloem’ (Westdijk 1) is een ronde stellingmolen met een
gepotdekselde houten kap, gebouwd als korenmolen in 1705 in opdracht van Arent
Korvynck en Adriana van Aflaken.
Het voorm. pakhuis (Kaai 49) is een markant gelegen drielaags pand met een
omlijsting van de ingang en het bovenliggende venster. Dit in 1744 voor Jacob Bane
gebouwde pakhuis werd in de eerste helft van de 19de eeuw verbouwd tot woonhuis.
De dorpspomp (bij Voorstraat 22) dateert uit 1890 en bestaat uit een gietijzeren
pomp met aangegoten lantaarn en een hardstenen drinkbak.
Schuren. Aan de westzijde van Sommelsdijk staan nog enkele karakteristieke
gepotdekselde houten schuren uit het begin van de 20ste eeuw, zoals Tweede
Dijkdwarsstraat 7 en Westelijke Achterweg 51. Opmerkelijk zijn de twee resterende
droogschuren voor uienzaad, Molenweg 27 en Molenweg 50 (beide circa 1910), met
horizontale ventilatieklappen in de zwart geteerde houten wanden.
Boerderijen. Van de boerderij Kortewegje 36 uit circa 1800 is het woonhuis met
tuitgevel behouden. Buiten Sommelsdijk liggen nog enkele oudere boerderijen. Het
17de-eeuwse woonhuis van de boerderij De Kleiburg (Kleiburgseweg 1) heeft een
trapgevel met kleine treden en (gereconstrueerde) kruisvensters. De aansluitende
langgerekte houten schuur is mogelijk 18de-eeuws. De boerderij Lust en Last
(Kokseweg 4) uit 1672 heeft een woonhuis met tuitgevel en rijke sierankers.
De grenspaal aan de Heerenweg ten noorden van Sommelsdijk dateert uit 1782
en toont de wapens van de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

Spijkenisse
Dijkdorp, ontstaan in de 12de eeuw op de noordoever van een kreek in de Spijkenisse
Polder. Op de kreekrug werd de Voorstraat aangelegd. Na de afdamming van de
kreek (kort vóór 1300) ontstond de Nieuwstraat en bij de Kaaistraat werd een haven
aangelegd (afgedamd 1975). Verder de polder in bouwde men de oorspronkelijk
omgrachte, nu geheel vrijstaande, parochiekerk. Het dorp overstroomde in 1530,
1532 en 1570 en werd geteisterd door enkele dorpsbranden. Spijkenisse maakte een
spectaculaire groei door nadat in 1957 vlakbij een Shell-raffinaderij was gevestigd
en het dorp in 1958 de status van groeikern kreeg. De in 1965 opgeheven
tramverbinding met Rotterdam heeft men in 1985 vervangen door een metrolijn. Het
hele gebied van de oude Spijkenisse Polder is inmiddels volgebouwd met
uitbreidingswijken.
De Herv. kerk (Kerkring 2) is een brede eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig
gesloten koor en een (scheefgezakte) toren van twee geledingen met overhoekse
steunberen en een tentdak. De
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Spijkenisse, Raadhuis Kon. Julianaplein 1

Spijkenisse, Raadhuis Noordeinde 7

vroeg-14de-eeuwse onderbouw van de toren werd midden 15de eeuw verhoogd. Kort
daarvoor was het laat-gotische koor gereedgekomen. In de toren hangt een door
Steven Butendiic gegoten klok (1481). Het dwarsschip volgde in de tweede helft van
de 15de eeuw. Begin 16de eeuw bouwde men het brede schip (gevelsteen 1521) met
aan noord- en zuidzijde een laat-gotisch zandstenen ingangspoortje. De kerk is
gerestaureerd in 1933-'44, onder leiding van H. van der Kloot Meijburg, en in
1966-'67. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1618), een in 1967 tot koorhek
vertimmerd
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Spijkenisse, Trambrug, toegangsportaal (1991)

doophek (1618) en een orgelkast (1860).
Overige kerken. De in 1962 naar ontwerp van J.H. den Heijer gebouwde (Geref.)
Ontmoetingskerk (Kon. Wilhelminalaan 1) is een rijzige zaalkerk in traditionalistische
vormen. R.H. Fledderus ontwierp de (Herv.) Michaëlkerk (Anjerstraat 26) uit 1963,
een moderne zaalkerk met lage aanbouw en betonnen klokkentoren.
Raadhuizen. Het oude raadhuis annex veldwachterswoning Noordeinde 7 is een
bepleisterd eenlaagspand uit 1886, gebouwd ter plaatse van de oude dorpsschool.
Aan de achterzijde staat een klein vrijstaand cachotgebouw (circa 1850). Het voorm.
raadhuis Kon. Julianaplein 1 uit 1957 is een fors tweelaags pand in traditionalistische
stijl voorzien van een vooruitstekende ingangspartij met halsgevel.

Hekelingen bij Spijkenisse, Boerderij Bouwlust-Zeldenrust

De voorm. openbare lagere school (Vredehofstraat 12-14) werd in 1883 gebouwd
als een achtklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning.
Woonhuizen. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren het huis Noordeinde 48
(1905) met rationalistische details en de rentenierswoning Noordeinde 13 (1912)
met sobere neorenaissance-details. De volkswoningbouw aan de Nobelstraat kwam
in 1916 in opdracht van de betonfabriek Alb. van Bodegom & Co. tot stand.
De windmolen ‘Nooit Gedacht’ (Noordeinde 99) is een deels wit gepleisterde
ronde stellingmolen uit 1844 met een met dakleer beklede kap, gebouwd als
korenmolen.
Het gemaal ‘De Leeuw van Putten’ (Noordeinde 93) werd in 1881 gebouwd naar
ontwerp van J. Paul met een tweebeukig machinehuis in eclectische stijl. Het in 1946
geëlektrificeerde gemaal staat aan het einde van de in 1563-'66 gegraven
Vierambachtenboezem.
Van de voorm. trambrug over de Oude Maas (bij Tramdijk 1) resteren na de sloop
in 1978 nog de ijzeren toegangsportalen met naastgelegen brugwachterswoningen.
De brug werd in 1900-'03 gebouwd naar ontwerp van H. Henket en in 1934 tevens
geschikt gemaakt voor autoverkeer. De ernaast gelegen Spijkernisserbrug uit 1978
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heeft betonnen heftorens. In deze brug zijn vier brugdelen verwerkt van kort daarvoor
gesloopte Moerdijk-verkeersbrug over het Hollandsch Diep (1936).
Hekelingen. Dit dijkdorp ten zuiden van Spijkenisse is ontstaan na de bedijking
van de Polder Klein Schuddebeurs. Boerderijen. De hoeve ‘Bouwlust-Zeldenrust’
(Aaldijk 1) heeft een woonhuis uit 1611 met hoge puntgevel. De deels met hout
beklede schuur werd hier in de 18de eeuw haaks tegenaan geplaatst. Het eveneens
haaks aangebouwde zomerhuis met afgeknotte halsgevel dateert uit circa 1850.
Voorbeelden van zijlangsdeelboerderijen zijn Dorpsstraat 5 (circa 1870) en
‘Puttenstein’ (Aaldijk 3; 1909). Een ontwerp van A. Dekker is de in 1927 gebouwde
moderne boerderij ‘De Wolvenstee’ (Wolvenpolder 1) met vierbeukige
middenlangsdeel. De Herv. kerk (Dorpsstraat 12) is een sobere neoclassicistische
zaalkerk uit 1851 (verbouwd 1984). In de geveltoren hangt een klok uit 1285.
Voorbeelden van middenganghuizen zijn Dorpsstraat 25 (1849) en Dorpsstraat 28
en 30 (beide circa 1880). Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 89) is een tweelaags
pand uit 1908 met een gepleisterde asymmetrische middenrisaliet.

Stad aan 't Haringvliet
(gemeente Middelharnis)
Klein voorstraatdorp, gesticht kort na de bedijking van de polder De Oude Stad
(1527). Het zuidoostelijke deel hiervan overstroomde in 1530, waarna het als polder
De Nieuwe Stad (1545) werd heringedijkt. Aan het einde van de Voorstraat kwam
geen kerkring tot stand; de haven aan de andere zijde kreeg in 1621 een redoute. Na
de Watersnoodramp van 1953 heeft men de spuikom gedempt en is de haven
buitendijks gelegd.
De Herv. kerk (Nieuwstraat 27) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een geveltoren met ingesnoerde spits. Deze laat-gotische kerk werd
waarschijnlijk in 1534 gebouwd en in 1586 opgeknapt. Na een brand in 1898 stonden
alleen nog de buitenmuren. Het herstel in 1899 werd gevolgd door de toevoeging
van de toren
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Stad aan 't Haringvliet, Windmolen De Korenaar

in 1923 en een kerkrestauratie in 1925-'26, waarbij de venstertraceringen zijn hersteld.
Het voorm. raadhuis (Voorstraat 28-30) heeft een gepleisterde voorgevel en
neoclassicistische wenkbrauwen boven de vensters. Het werd in 1845 gebouwd als
onderwijzerswoning, met de achterliggende tweeklassige school en op de verdieping
een raadzaal en de secretarie. Van 1880 tot 1966 diende het gebouw in zijn geheel
als raadhuis.
Het voorm. brandspuithuisje (bij Voorstraat 25) is een eenvoudig klein gebouw
uit 1928 met het opschrift ‘Motorspuit’.
Woonhuizen. Aan de Voorstraat staan nog enkele diepe huizen die in opzet uit
de 17de eeuw dateren, zoals Voorstraat 34 (met sierankers) en Voorstraat 36.
Hetzelfde geldt voor Voorstraat 9 en 11, die in de 19de eeuw een gepleisterde
voorgevel kregen. Het later gepleisterde huis Voorstraat 19 stamt uit de 18de eeuw.
Rond 1880 gebouwd zijn de gepleisterde neoclassicistische dokterswoning Molendijk
4 en het huis Achterdijk 65, dat een met verf geaccentueerde blokbepleistering heeft.
De omstreeks 1870 opgetrokken gevel van Voorstraat 25 kreeg rond 1915 een
gepleisterde lijst.
De redoute (Haven 4), oorspronkelijk een vierkant gebouw uit 1621 met
schietgaten, werd in 1901 opgehoogd en verbouwd tot ‘polderkamer’.
Windmolen ‘De Korenaar’ (Molendijk 79) is een ronde grondzeiler met een met
dakleer beklede kap. Deze in 1746 gebouwde korenmolen is in 1969-'71 gerestaureerd.
Boerderijen. In de omgeving van het dorp liggen verschillende waardevolle
boerderijen. De in 1746 gebouwde langhuisboerderij Zeedijk 1 bestaat uit een
woonhuis met puntgevel en een houten schuur onder één doorgaand dak, waarin met
blauwe pannen het bouwjaar is ingelegd. Onder een afluiving bevindt zich de
ouderkamer. De dwarsdeelboerderij Geerweg 6 dateert uit circa 1850 en heeft een
schuur met gepotdekselde houten wanden. Begin 20ste eeuw zijn de hoeve Torenstee
(Potterweg 1; 1907) met zomerhuis en de boerderij Zeedijk 27 (1916) met vrijstaande
schuur gebouwd.
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Stellendam
(gemeente Goedereede)
Klein voorstraatdorp, ontstaan na de aanleg van de Statendam tussen Goeree en
Overflakkee (1751) over een ‘stelle’ (buitendijkse hoogte). Aan de noordzijde bedijkte
men de Eendrachtspolder (1780). Ambachtsheer Iman Cau liet kort daarop in
Stellendam een rechthuis liet bouwen. Het dorp werd in 1953 door de
Watersnoodramp getroffen, waarna de Eendrachtsdijk is verhoogd en de haven van
de Voorstraat is gescheiden. Na de aanleg van de Haringvlietdam heeft men daar
een nieuwe binnen- en buitenhaven met visafslag gerealiseerd (1974).
De Herv. kerk (Bosschieterstraat 4) is een eenvoudige zaalkerk met dakruiter,
gebouwd in 1819 in opdracht van ambachtsheer J.J. Cau. In de dakruiter hangt een
door de gebroeders Van Bergen gegoten klok (1912). De haakse kerkuitbreiding
dateert uit circa 1912. Tot de inventaris behoren een preekstoel en ouderlingenbank
uit de bouwtijd en een orgelkast (1827) gemaakt voor het Evang. Luth. Weeshuis te
Amsterdam (aangekocht 1955). De pastorie (Bosschieterstraat 2) is rond 1860
gebouwd.
De Geref. kerk (Kerkhoflaan 4), een traditionalistische zaalkerk met geveltoren
en opengewerkte dakruiter, is in 1956 tot stand gekomen naar ontwerp van L.F.
Kloppers en verving een in 1953 door het zeewater aangetaste voorganger.
De herberg ‘'t Wapen van Stellendam’ (Voorstraat 2) werd gebouwd in 1781-'82
als rechtkamer en dorpsherberg. In de 19de eeuw heeft men het
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pand verbouwd en gepleisterd.
Woonhuizen. Het hoge dwarse huis Voorstraat 28 heeft een vroeg-19de-eeuwse
kern. Met eclectische elementen uitgevoerd zijn de huizen Molenkade 4 en Nieuweweg
2 (beide circa 1895). Eenvoudige jugendstil-elementen vertonen Eendrachtsweg 1
en 6 (beide circa 1910). De in 1930 voor burgemeester J.A. Charbon naar ontwerp
van H. van Rijn gebouwde woning Raadhuisplein 94 heeft van 1953 tot 1972 als
raadhuis gediend.
De windmolen ‘Korenlust’ (Molenkade 3) is een wit geschilderde ronde
stellingmolen met een met dakleer beklede kap. Deze korenmolen uit 1856 is
gerestaureerd in 1990.
De Haringvlietdam (Rijksweg N57) is aangelegd tussen 1957 en 1971 en bestaat
uit een dam met schutsluis en een langgerekte uitwateringsluis. De uitwateringsluis
heeft zeventien doorstroomopeningen met segmentvormige stalen schuiven, die zijn
opgehangen aan geprefabriceerde driehoekige brugstukken (Nabla-liggers). De door
pijlers gedragen betonnen brugstukken zijn tot één voorgespannen geheel
aaneengeregen.

Stolwijk
(gemeente Vlist)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de 12de eeuw met de Bovenkerkse Vliet

Stolwijk, Pakhuis Coöperatieve Landbouwvereniging Ons Belang

Stolwijk, Kaasfabriek Nutricia

als ontginningsas. Een dorpskom ontstond rond 1500 op de kruising
Goudseweg-Tentweg. De verdichting van de bebouwing langs die wegen maakte
Stolwijk vanaf circa 1920 tot een kruisvormig dorp. Na de Tweede Wereldoorlog is
het dorp aan de noordoostzijde uitgebreid; langs de Tentweg heeft zich enige industrie
gevestigd. De gemeente Stolwijk is in 1985 in de gemeente Vlist opgegaan (raadhuis
gesloopt 1961).
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De Herv. kerk (Achter de Kerk 3) is een eenbeukige kerk met een smaller
driezijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met ingesnoerde achtzijdige
spits. Na verwoesting van een voorganger in 1489 door troepen uit Woerden verrees
in 1501 (gevelsteen) de huidige laat-gotische toren met ingangsportaal, speklagen
en overhoekse steunberen voorzien van pinakels. In 1717

Stolwijk, Ophaalbruggen (1985)

waaide de spits van de toren en in 1867 brandden kerk en toren uit. De kerk werd
vervolgens geheel herbouwd en de toren kreeg de huidige spits. In 1945 heeft men
de scheefgezakte toren gerestaureerd, waarna de kerk in 1948 nogmaals geheel nieuw
is opgebouwd met gevels in gotiserende trant.
Woonhuizen. Het woonhuis-café Het Wapen van Stolwijk (Dorpsplein 4) heeft
een halsgevel met aanzetvoluten uit circa 1760 (pui circa 1890). Een gepleisterde
gevel uit 1828 (gevelsteen) bezit het in de kern oudere huis Wijdstraat 2. Het
gepleisterde dwarse herenhuis Bovenkerkseweg 8 is voorzien van een middenrisaliet
met fronton (circa 1840). Uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren de
ingezwenkte lijstgevel van Schoolstraat 15 (circa 1865) en het middenganghuis
Populierenlaan 35 (circa 1890). Vroeg-20ste-eeuws zijn de aardige winkelpui van
Wijdstraat 8 (circa 1900) en de neorenaissance-gevel met obelisken en sierbanden
van Tentweg 70 (1907).
Bedrijfsgebouwen. De voorm. kaasfabriek ‘Nutricia’ (Tentweg 54-56; circa 1920)
bestaat uit een hoofdvleugel met puntgevel, geflankeerd door meer naar achteren
liggende gepleisterde zijvleugels. Uit 1912 (gevelsteen) dateert het voorm. pakhuis
van de coöperatieve landbouwvereniging ‘Ons Belang’ ('t Vaartland 7), dat tevens
diende als graanmaalderij.
De twee ophaalbruggen aan
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weerszijden van de Benedenkerkse Vliet bij de kruising met de Goudsche Vliet zijn
in 1888 vervaardigd door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ en hebben een gietijzeren
hameipoort en een balans van geklonken welijzer.
Boerderijen. In de omgeving van Stolwijk liggen veel waardevolle boerderijen.
Uit de 18de eeuw stamt de wit gepleisterde boerderij Schoonouwenseweg 2-4, waarvan
het dwars geplaatste woongedeelte een kelder en opkamer heeft. Hallenhuisboerderijen
uit de 18de eeuw zijn Benedenkerkseweg 110-112 (met uitgebouwde kamer) en
Beijerscheweg 75. De laatste heeft in het interieur drie 18de-eeuwse tegeltableaus
met voorstellingen van de Opstanding, de ontsnapping uit Loevestein en een
ijsberenjacht. Veel boerderijen hebben afgewolfde rieten daken, zoals de boerderij
Benedenheulseweg 27 (circa 1850) met hoge, deels gepotdekselde stal. Andere
voorbeelden zijn de gepleisterde boerderij Benedenheulseweg 40 (vóór 1850) en de
hoeve Werkt en Wacht (Bovenkerkseweg 51; begin 19de eeuw). Vanaf circa 1850
werden veel boerderijen herbouwd of ingrijpend verbouwd, zoals de krukhuisboerderij
Schoonouwenseweg 18-20 met 17de-eeuwse kelderlichten in de zijgevel en een wit
gepleisterde uitbouw. De vergelijkbare boerderij Beijerscheweg 17-19 heeft achter
een grote houten dwarsdeelschuur. Bij de forse boerderij Beijerscheweg 88 worden
de vensters geaccentueerd door zware eclectische wenkbrauwen (circa 1890).
Bovenkerkseweg 37 (1890) heeft een mooie neoclassicistische gevel met een
middenrisaliet in gekleurde baksteenblokken en drie rondboogvensters in de top.
Kenmerkend voor veel boerderijen in deze omgeving is de toepassing van serliana's.
Een eenvoudige klassieke vormgeving hebben de serliana's bij Koolwijkseweg 35
(circa 1890), Schoonhouwenseweg 3 (1904), Benedenkerkseweg 82 (1903) en 141
(circa 1905) en Bovenkerkseweg 88 (circa 1915). Uitgevoerd met spitsen
accoladebogen zijn Beijerscheweg 69-71 (1900), Benedenkerkseweg 66 (1909),
Benedenheulseweg 58 (1909) en Beijerscheweg 65 (1915). De Cornelishoeve
(Beijerscheweg 78; 1889) heeft een in gele baksteen opgetrokken trapgevel met rode
banden en een serliana in een grote rondboognis. Voorbeelden van serliana's in een
gepleisterde rondboognis zijn verder te vinden bij Benedenkerkseweg 76 (met
windveerversiering) en 120 (beide circa 1900), en Beijerscheweg 44 (circa 1915).
Serliana's in rijk geornamenteerde en kleurrijke gevels - in combinatie met gevarieerd
uitgevoerde windveren - tonen Beijerscheweg 11 (1904) en Hoeve Elisabeth
(Schoonhouwenseweg 48-50; circa 1915).

Stompwijk
(gemeente Leidschendam-Voorburg)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen bij een ontginning vanaf
de Vliet. Langs de hoofdweg (Dr. Van Noortstraat) verrezen in de 19de eeuw
woningen, terwijl de boerderijen merendeels aan de noordzijde liggen en via
ophaalbruggen bereikbaar zijn.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Dr. Van Noortstraat 86) is een driebeukige
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Stompwijk, Molengang

neogotische basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie
geledingen voorzien van een naaldspits met frontalen. Deze kerk kwam in 1871-'73
tot stand naar ontwerp van E.J. Margry en verving een 17de-eeuwse schuilkerk. De
klokkenverdieping van de toren heeft men in 1928 vernieuwd. Het in schoon
metselwerk met gepleisterde pijlers uitgevoerde kerkinterieur wordt gedekt door een
houten tongewelf. De pastorie (Dr. Van Noortstraat 88; circa 1873, E.J. Margry) is
een tweebeukig middenganghuis.
Boerderijen. De in 1646 gebouwde en in de 19de eeuw verbouwde boerderij Door
gods Zegen is 't al verkregen (Stompwijkseweg 13) heeft een dwars geplaatst
woonhuis. De bijbehorende gietijzeren ophaalbrug dateert uit circa 1900. De
langhuisboerderij Altijd Wat (Dr. Van Noortstraat 10) heeft een stalgedeelte uit 1863,
een woonhuisgedeelte uit 1879 en een naastgelegen zomerhuis met gezwenkte gevel
uit 1847 (gevelsteen). Andere karakteristieke langhuisboerderijen zijn Nooit Gedacht
(Stompwijkseweg 46; circa
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Wilsveen bij Stompwijk, Boerderij Voorzorg

1890) en Elke morgen nieuwe zorgen (Stompwijkseweg 48c; circa 1910). Opmerkelijk
is de in kalkzandsteen uitgevoerde boerderij Scheria (Stompwijkseweg 35; 1904).
Woonhuizen. Voorbeelden van rond 1900 gebouwde woonhuizen zijn de eenlaags
middenganghuizen Dr. Van Noortstraat 66 en 80 en het met siermetselwerk
uitgevoerde huis Dr. Van Noortstraat 150 (circa 1905).
Windmolens. De Driemanspolder wordt bemalen door een molengang van drie
poldermolens, te weten de ‘Bovenmolen’, de ‘Middelmolen’ en de ‘Ondermolen’
(Stompwijkseweg 24, 26 en 28). Deze achtkante grondzeilers hebben een met riet
gedekte romp en kap. De eerste twee zijn voorzien van een scheprad en dateren uit
1672. De ‘Ondermolen’ is in 1903 na brand herbouwd.
Gemalen. Rond 1865 werd het poldergemaal Geer- en Klein Blankaartpolder
(Ondermeerweg 4-6) gebouwd met bijbehorend woonhuis. Uit 1882 dateren het
poldergemaal De Volharding (Dr. Van Noortstraat 4) en het stoomgemaal De
Antagonist (Stompwijkseweg 11), dat rond 1930 werd omgebouwd tot een
dieselgemaal.
Wilsveen. Dit dorp ten zuidwesten van Stompwijk ontstond begin 13de eeuw. De
huidige lintbebouwing bestaat hoofdzakelijk uit 19de-eeuwse boerderijen, zoals de
langhuisboerderijen ‘Bouwlust’ (Wilsveen 6; 1863), ‘Oranjestein’ (Veenweg 204)
en ‘Nieuw Oranjestein’ (Houtkade 23), beide circa 1900, en ‘Voorzorg’ of
‘Molenzicht’ (Wilsveen 2; 1899). De ommuurde Alg. begraafplaats (bij Wilsveen
8) werd in 1820 aangelegd na de afbraak van de 18de-eeuwse Herv. kerk en pastorie.

Streefkerk
(gemeente Liesveld)
Dijkdorp langs de Lek, ontstaan op een omstreeks 1277 bedijkte oeverwal en voor
het eerst vermeld in 1285. De kerk verrees aan de haaks op de dijk (Dorpsstraat)
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Streefkerk, Boerderij Bergstoep 14

gelegen Kerkstraat. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het gebied tussen dijk en
Beneden Tiendweg volgebouwd.
De Herv. kerk (Kerkstraat 38) is een kruiskerk met driezijdig gesloten koor en
zijkoor en een ingebouwde toren van drie geledingen met balustrade en achtzijdige
houten lantaarn. De toren verrees in het tweede kwart van de 15de eeuw en kreeg
vermoedelijk een derde geleding bij de bouw van de huidige kerk rond 1500. De in
1572 uitgebrande toren werd in 1647 hersteld met stenen afkomstig van kasteel
Schoonenburg. Na een brand in toren en kerk in 1914 kon het muurwerk nog
grotendeels worden gebruikt bij het herstel. De torenlantaarn dateert uit die tijd. De
toren is gerestaureerd in 1971, de kerk in 1979.
Op het kerkhof bevindt zich onder andere een stèle voor burgemeester E. Vonck
(† 1853).
Het voorm. raadhuis (Kerkstraat 31) is een fors vierkant pand uit circa 1860. De
naoorlogse natuurstenen deuromlijsting toont het gemeentewapen boven de kroonlijst.
Het woonhuis Dorpsstraat 47 is een opvallend dijkhuis uit 1906, uitgevoerd in
neorenaissance-stijl, met een als trapgevel uitgevoerde dakerker.
Boerderijen. Van de ten oosten van de dorpskern aan de binnenzijde van de dijk
langs de Lek gelegen boerderijen hebben er diverse een 17de-eeuwse oorsprong.
Asymmetrisch van vorm is de met een langsbeuk uitgebouwde boerderij Bergstoep
13. Kenmerkend door de topgevel met vlechtingen en ontlas-
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tingsbogen zijn de hallenhuisboerderijen Bergstoep 83 en Bergstoep 79 (gevelsteen
1647). De grote dwarsdeelboerderij Bergstoep 29-30 heeft aan de zijkant een
uitgebouwde keuken en deeldeuren onder een opgetilde dakrand. De later gepleisterde
krukhuisboerderij Nieuwe Veer 21-22 heeft eveneens een 17de-eeuwse oorsprong.
Gave 17de-eeuwse voorbeelden van boerderijen waar door uitbouwen aan beide
zijden een dwars geplaatst voorhuis is ontstaan, zijn Bergstoep 14 (jaartalankers
‘1643’) en Bergstoep 28. Eveneens 17de-eeuws en opmerkelijk van opzet zijn de
boerderij Bergstoep 12, met dwars woonhuis en een haakse schuur met gepotdekselde
puntgevels, en de boerderij Bergstoep 37 met een dwars woonhuis tussen twee diepe
vleugels; rechts een ouderkamer en links een schuur. Voorbeelden van jongere
langhuisboerderijen met vaak fraaie sierspanten bij de voorgevel zijn Nieuwe Veer
29 (circa 1900) en Casa Novum (Bergstoep 8; circa 1915).
Windmolens. Aan het westeinde van de polder Streefkerk staan drie poldermolens.
Van oorsprong mogelijk 17de-eeuwse wipmolens zijn de Kleine Molen (Beneden
Tiendweg 2) en de Oude Weteringmolen (Beneden Tiendweg 5). De Achtkante Molen
(Beneden Tiendweg 3), een achtkante grondzeiler met stenen voet, was al in 1751
aanwezig. Deze drie molens dienden als ondermolens en maalden tot 1952 op de inmiddels verdwenen - Hoge Boezem van Streefkerk. De Broekmolen (Achterdijk
ong.) is een waarschijnlijk 17de-eeuwse wipmolen die tot circa 1952 het polderdeel
Kortenbroek bemaalde op de lage boezem van het Waterschap de Overwaard.
De op een schuur geplaatste windmolen De Liefde (Nieuwe Veer 42), vroeger ‘De
Hoop’, heeft een achtzijdige romp met zinken losanges en een met dakleer gedekte
kap. Deze molen werd in 1893 na brand herbouwd.

Strijen
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een langgerekte zanderige rug, die later werd
opgenomen in de Keizersdijk richting Maasdam. De heerlijkheid verdween bij de
St.-Elisabethsvloed (1421) korte tijd onder water. Herdijking van de polder Het
Oudeland van Strijen volgde in 1436; die werd in 1471 aan de oostzijde vergroot
met de Polder Oud-Bonaventura. Het 17de-eeuwse raadhuis (verbouwd 1862) werd
in 1926 afgebroken. Door latere inpolderingen kreeg de haven - met de Keen als spui
- rond 1650 een langgerekt havenkanaal naar het Hollands Diep bij Strijensas. In
1759 had Strijen te lijden van een dorpsbrand en in 1953 van de Watersnoodramp.
Daarna is het dorp in zuidoostelijke, zuidwestelijke en noordelijke richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 48), oorspronkelijk gewijd aan de O.L. Vrouwe, is een
tweebeukige kruiskerk met lage dwarskapel, vijfzijdig gesloten koor en een toren
van twee geledingen met ingesnoerde spits. De toren verrees begin 14de eeuw bij
een al in 992 vermelde kapel. De bij de onderbouw toegepaste gekoppelde
rondboognissen heeft men herhaald bij de verhoging van de toren in het midden van
de 15de eeuw. In de toren hangen een klok uit 1388 en een uit 1929 (Petit & Fritsen).
Het huidige koor met overhoekse pinakels tegen de steunberen kwam waarschijnlijk
eind 15de eeuw tot stand en het schip begin 16de eeuw (een thans verdwenen steen
gaf het jaartal 1511). In 1847-'48 heeft
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Strijen, Woonhuis Kerkstraat 65

men de noorderzijbeuk aangebouwd. De kerk is gerestaureerd in 1937-'39 (nieuwe
consistorie) en in 1993-'94. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven
(beschot 1920) en heeft een quasi-gotische scheiding tussen schip en zijbeuk
(1937-'39). Tot de inventaris behoren enkele grafzerken (15de-17de eeuw), een
doophek en herenbank (beide eind 17de eeuw), een preekstoel (circa 1800) en een
door P. van Oeckelen gebouwd orgel (1839-'40).
De Geref. kerk (Spui 12) is een zaalkerk uit 1892 met dakruiter. De aangebouwde
pastorie dateert uit circa 1925.
Het voorm. raadhuis (Kerkstraat 54) verrees in 1926-'27 in
zakelijk-expressionistische vormen, naar ontwerp van D. Visser en met D.H. Lammers
als uitvoerend architect. Opvallend zijn de robuuste toren boven de ingang en de
raadzaal met langgerekte glas-in-loodramen naar ontwerp van V. Huszar.
Woonhuizen. De zijgevel van het uit circa 1910 daterende huis Kerkstraat 65
bevat een renaissance-cartouche met de kop van een moor en het jaartal 1575. Een
18de-eeuwse kern hebben de van puntgevels voorziene huizen Kerkstraat 3 en 11-13.
In neoclassicistische stijl gebouwd zijn het middenganghuis Kerkstraat 34 (circa
1850) en het forse huis Molenstraat 31
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Strijensas bij Strijen, Luchtwachtuitkijktoren

(circa 1880). Bij het in omvang vergelijkbare herenhuis Kerkstraat 60 (circa 1880)
zijn eclectische details toegepast. Voorbeelden van eclectisch vormgegeven
middenganghuizen met hoger opgetrokken middenrisaliet zijn Molenstraat 66 (circa
1875) en Schelpweg 8 (1883). Jugendstil- en rationalistische details vertoont het huis
Kerkstraat 6 (circa 1919).
Het winkelpand Kerkstraat 24 heeft een gepleisterde ingezwenkte lijstgevel en
een winkelpui uit circa 1890 met eclectische details en gietijzeren zuiltjes.
De voorm. smederij (Kerkstraat 47),

Strijensas bij Strijen, Ophaalbrug

nu een museum, zou in de kern uit de 15de eeuw dateren, heeft een gevelsteen uit
1764 en kreeg rond 1900 haar huidige gepleisterde uiterlijk. Ervoor staat een ijzeren
travalje.
De spuisluis (Boompjesstraat ong.) werd in 1612 gebouwd om bij springvloed
zeewater in de Keen te kunnen inlaten en vervolgens de haven te ‘schuren’ tegen
verzanding. De stenen boogbrug dateert uit 1841.
De watertoren (Schelpweg 46) verrees in 1914 naar ontwerp van J. Smit en
constructeur A. Visser. De bakstenen toren heeft een uitkragende bovenbouw met
ijzeren vlakbodemreservoir.
De voorm. vlasroterij (bij Nieuwedijk 87) dateert van circa 1930 en bestaat uit
enkele rootkamers en een schoorsteen.
De Alg. begraafplaats (Kerkstraat 78) werd rond 1829 aangelegd. Opvallend is
de grafzerk voor Schilleman Herweijer Jilles († 1874).
Boerderijen. Rondom Strijen ligt een aantal oudere hoeves. Het dwarse woonhuis
van de boerderij Broekseweg 6 dateert nog uit de 17de eeuw. Dit geldt ook voor de
rond 1900 verbouwde hoeve Bouwlust (Zuid-Kavelsedijk 3), waar het woonhuis aan
de rechterzijde is voorzien van ontlastingbogen en sierankers. Het zomerhuis is in
opzet 18de-eeuws. De zijlangsdeelboerderij Waalenburg (Kooilandsedijk 33) heeft
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een gepleisterd woonhuis met ingezwenkte lijstgevel. De hekpijlers zijn voorzien
van hardstenen bollen versierd met festoenen en dateren uit 1650. Keizersdijk 4 is
een kleine dijkboerderij met dwarsdeelschuur (begin 19de eeuw). De
zijlangsdeelboerderij Ora et Labora (Land van Esseweg 6) dateert in haar huidige
vorm van circa 1875.
Strijensas. Dit dorp ligt ten zuidoosten van Strijen aan de monding van het rond
1650 verlengde havenkanaal van Strijen in het Hollands Diep. Het heeft geleden van
beschietingen in 1944 en de Watersnoodramp van 1953. Het woonhuis Havenstraat
59 is een diep huis voorzien van sierankers en een gevelsteen uit 1707. De boerderij
Havenstraat 3 heeft een 18de-eeuwse, deels houten, schuur en een woonhuis uit circa
1905. De sluis (bij Buitendijk 2) is een schutsluis met vier paar puntdeuren, gebouwd
in 1848 ter vervanging van een sas uit circa 1650. In 1926 werd de sluis gerepareerd
en verlengd. Bij een restauratie in 1960 zijn stalen deuren geplaatst. Het voorm.
veerhuis (Buitendijk 2) dateert van circa 1850. De rond 1890 gebouwde lichtbaak
(Buitendijk ong.) bestaat uit een opengewerkte ijzeren constructie met trap, omgang
en lichthuis. Uit 1908 dateert de dubbele ophaalbrug over het havenkanaal (bij
Buitendijk 2), uitgevoerd met geklonken hameipoorten en balansen. De openbare
lagere school (Havenstraat 5) is een drieklassige gangschool uit circa 1900. De Herv.
kerk (Kerkplein 2), een lage zaalkerk met dakruiter, is gebouwd in 1952 naar plannen
van C.C. Basters en verving een in 1944 verwoeste voorganger uit 1879.
Bunkers. Ten oosten van Strijensas ligt aan de monding van de Dordtsche Kil in
het Hollands Diep een uit 1937 daterend kazemat (Oude Dijk ong.) van het type VIS,
bedoeld voor flankerend kanonvuur ter verdediging van de Moerdijkbruggen.
Westelijk daarvan zijn begin 1940 vijf groepsschuilplaatsen aangelegd. Op de in
mei 1940 beschadigde kazemat verrees in 1953 een luchtwacht-uitkijktoren, gebouwd
in prefab-beton (Schokbeton) volgens het Raat-systeem naar een standaardontwerp
van architectenbureau M. Zwaagstra.
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Ter Aar
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen nabij het in de 12de eeuw
gekanaliseerde riviertje de Aar. Dit in 1275 voor het eerst vermelde dorp werd later
ook wel Aardam genoemd, naar de dam die er in 1626 werd opgeworpen. De kerk
staat ten westen van de dorpskern op een bedijkt, niet ontgonnen stuk veengrond.
De bebouwing heeft zich later oostwaarts verplaatst langs het in 1656, 1823 en
1908-'13 gekanaliseerde en verbrede Aarkanaal. Na de Tweede Wereldoorlog zijn
dorpsuitbreidingen ontstaan in het gebied tussen de lintbebouwing en de kerk.

Ter Aar, Geref. kerk

De Herv. kerk (Aardamseweg 3) is een aan beide korte zijden driezijdig gesloten
zaalkerk, voorzien van een kleine dakruiter met naaldspits. Deze neoclassicistische
kerk verving in 1843 een voorganger uit 1568. De consistorie dateert van de restauratie
in 1959-'61 (P. van der Sterre). Tot de inventaris behoren een preekstoel van circa
1843 en een doopvont uit 1859. De pastorie (Aardamseweg 6) verrees circa 1910.
De Geref. kerk (Oostkanaalkade 2) is een zaalkerk voorzien van een geveltoren
met opengewerkte lantaarn. Deze in 1912 naar plannen van J. Hengeveld gebouwde
neoclassicistische kerk is in 1978 gerestaureerd.
De voorm. Chr. lagere school (Kerkweg 5) is een tweeklassige gangschool met
aangebouwde onderwijzerswoning met chalet-sierspant uit 1900.
De verveenderswoningen Aardamseweg 41-45 zijn gepleisterde eenlaagspanden
uit de tweede helft van de 19de eeuw.
De boerderij Westkanaalweg 121 is een gepleisterde, deels onderkelderde,
langhuisboerderij uit circa 1880 met zomerhuis en aangebouwd boenhok.

Tiengemeten
(gemeente Korendijk)
Eiland in het Haringvliet, ontstaan door bedijking van de Oude Polder (eind 18de
eeuw) met inbegrip van een zandplaat ter grootte van tien gemet (circa vijf hectare).
Aan de westzijde ontstonden in opdracht van de latere Amsterdamse burgemeester
W.J. van Brienen de Middenpolder (1804) en Benedenpolder (1808). De boerderijen
zijn (later) naar dochters uit zijn familie vernoemd. In 1827 volgde de Mariapolder
en in 1854 de Polder Brienensewaard. De middelste landbouwhaven groeide uit tot
de zogeheten Grootte Haven, van waaruit een veerdienst op Nieuwendijk wordt
onderhouden. Na de Watersnoodramp van 1953 zijn de binnendijken afgegraven ter
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versterking van de buitendijken. Sinds 1997 is het eiland bezit van de Vereniging
Natuurmonumenten, die van de cultuurgrond een natuurontwikkelingsgebied wil
maken.
Boerderijen. Rond 1807 verrezen de vierbeukige middenlangsdeelboerderijen
Marguerita Hoeve (Tiengemeten 14) en Ida Hoeve (Tiengemeten 7). De houten
gevels heeft men in 1936-'37 vervangen door stenen gevels naar ontwerp van L.
Lammers, die toen ook de andere boerderijen verbouwde. De kort na 1854
opgetrokken Laurette Hoeve (Tiengemeten 1) heeft een vergelijkbare opbouw. Het
woongedeelte is rond 1909 uitgebreid. Kort na 1840 zijn met van elders afkomstige
18de-eeuwse houten onderdelen de zijlangsdeelboerderijen Louise Hoeve
(Tiengemeten 16; woongedeelte circa 1900) en Helena Hoeve (Tiengemeten 19)
gebouwd. Bij de laat-19de-eeuwse Tessa Hoeve (Tiengemeten 6) is het woongedeelte
rond 1913 uitgebreid.
Woonhuizen. De arbeiderswoning met schuur Tiengemeten 10-12 bij de ‘Grootte
Haven’ dateert uit 1899. Naar plannen van L. Lammers is in 1931 de arbeiderswoning
Tiengemeten 4 gebouwd.
Weegbruggen. Bij de westelijke
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Tiengemeten, Weegbrug Groote Haven

landbouwhaven en bij de ‘Groote Haven’ staat een weeghuisje met weegbrug,
respectievelijk uit circa 1910 en circa 1950.
Nieuwendijk. Dit dijkdorp ten noorden van Tiengemeten ligt in de
Eendrachtspolder (1653).
Boerderijen. De hekpijlers in Lodewijk XV-stijl geven de datering - 1780 - van
de boerderij ‘De Eendracht’ (Nieuwendijk 8), een zijlangsdeelboerderij met haaks
uitgebouwde zijkamers. Een modernere variant is de zijlangsdeelboerderij
‘Gelriahoeve’ (Dwarsweg 6) uit circa 1875. Aan de monding van de veerhaven staat
een lichtbaak (bij Nieuwendijk 1) uit circa 1900 (gerestaureerd 1989), een
opengewerkte ijzeren constructie met trap, omgang en lichthuis.

Valkenburg
Wegdorp, ontstaan op een oeverwal langs de Oude Rijn. In de Romeinse tijd lag hier
een castellum. De in 866 voor het eerst vermelde kerk werd gebouwd op een terp.
De bebouwing concentreerde zich langs de Hoofdstraat. Het dorp en het in 1938-'39
aan de zuidzijde aangelegde marinevliegveld werden bij een bombardement op 10
mei 1940 zwaar beschadigd. De herbouw van het vliegveld vond plaats in 1942, het
dorp volgde later.
De Herv. kerk (Castellumplein 1) is een zaalkerk met driezijdig gesloten apsis,
gebouwd in 1950 naar een ontwerp (1942) van G.M. Verloo ter vervanging van de
in 1940 verwoeste middeleeuwse dorpskerk. De toren met achtkantige

Valkenburg, Marine Vliegkamp Valkenburg, kapel

lantaarn is in 1999 toegevoegd. Aan de zuidzijde (Broekweg ong.) ligt een kleine
militaire begraafplaats met monument.
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De Geref. kerk (Hoofdstraat 35) is een eenvoudige traditionalistische zaalkerk
uit 1948 naar ontwerp van A.T. Kraan en P. van Nieuwkoop.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Hoofdstraat 6, gebouwd in 1897 in sobere
neorenaissance-stijl, is ontworpen door H.J. Jesse. Nu dient als raadhuis het Kasteeltje
('t Boonrak 21), voorheen bekend als ‘Huize Welgelegen’ en gebouwd in 1895
(gevelsteen) als burgemeesterswoning. Deze later wit gepleisterde villa met traptoren
en torenvormige ingangspartij is eveneens ontworpen door Jesse.
De bollenschuur Hoofdstraat 9 is een langgerekt tweelaags gebouw uit circa 1900.
Het Marine Vliegkamp Valkenburg (Wassenaarseweg), ten zuiden van het dorp,
werd in 1938-'39 aangelegd. Na het bombardement van 1940 nam de Duitse Luftwaffe
het vliegveld in 1942 opnieuw in gebruik, waarbij aan de westzijde een uitgebreid
gebouwencomplex verrees aan weerszijden van de Wassenaarseweg en langs de 1ste
Mientlaan. Het in sobere traditionalistische vormen uitgevoerde complex bevat onder
meer kazerne- en dienstgebouwen, een kapel (hoek 1ste Mientlaan) en een als
trafohuisje uitgevoerde telefoonbunker. Verspreid rond het vliegveld liggen een
tankgracht, versperringen en geschutkoepels.

Vianen
Stad, ontstaan op de zuidelijke oeverwal van de Lek. Een eerste kasteel van de heer
van Vianen verrees kort na 1250 ten zuiden van de latere nederzetting. Vanuit dit
‘Kasteel op de Bol’ (gesloopt na 1370) werd Vianen gesticht. In 1271 kreeg de
nederzetting marktrecht van de bisschop van Utrecht. Van belang waren de recht
tegenover Vianen gelegen monding van de Vaartse Rijn en de veerverbinding over
de Lek. In 1335-'36 ontving Vianen stadsrechten van Willem van Duivenvoorde en
zijn echtgenote Heilwig van Vianen. In die tijd ontstond de ‘bastide’-stad
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Vianen, Binnenstad vanuit het zuidwesten

met de Voorstraat als centrale as en aan weerszijden de Achterstraat en de Kerkstraat.
Met de aanleg van de omgrachting en de bouw van de stadsmuur kreeg de stad haar
huidige - enigszins schuin toelopende - vierkante aanleg. In de noordwesthoek verrees
vanaf 1370 een tweede kasteel: Batestein (gesloopt 1829). Van 1414 tot 1679
behoorde Vianen aan het geslacht Van Brederode en was het een vrije heerlijkheid.
De belangrijkste bebouwing kwam tot stand aan de Voorstraat, de Langendijk en de
naar de haven en veerstoep leidende Buitenstad. In 1540 had Vianen te lijden van
een grote stadsbrand. Modernisering van de verdedigingswerken in 1566-'67 kon de
inname door Spaanse troepen niet voorkomen. Nadat Vianen in 1579 definitief Staats
was geworden, verviel het strategische belang. De Staten van Holland kochten de
vrije heerlijkheid in 1725, maar die status werd in 1795 opgeheven.
De in 1814 aangelegde ‘route impériale’ van Amsterdam via Utrecht en Gorinchem
naar Breda zorgde voor een economische opleving van Vianen. Begin 19de eeuw
sloopte men de ommuring, gevolgd door de Oostpoort (1838 en de Landpoort (1858).
De Lekpoort bleef behouden en van de singels resteert het zuidelijke gedeelte. Het
aan de oostkant gegraven Zederikkanaal (1824-'25) werd later omgevormd tot het
Merwedekanaal (1885-'93). Dit alles leidde slechts in beperkte mate tot een industriële
ontwikkeling van Vianen. Pas begin 20ste eeuw ontstond er enige verdichting van
de bebouwing in de binnenstad en na 1910 kwam een kleine uitbreiding aan de
zuidzijde tot stand (Pr. Julianastraat). De bereikbaarheid van Vianen verbeterde met
de bouw van de Lekbrug (1933-'36). Na de Tweede Wereldoorlog is aan de
zuidoostzijde een industrieterrein (met haven) verwezenlijkt en is Vianen aan de
zuidwestzijde en de oostzijde met woonwijken uitgebreid. De gemeente Vianen valt
sinds 2002 onder de provincie Utrecht. De binnenstad van Vianen is een beschermd
stadsgezicht.
De Herv. kerk (Voorstraat 110) [1], oorspronkelijk gewijd aan Maria Hemelvaart,
is een driebeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en zijkoren en een deels
ingebouwde toren van vijf geledingen met balustrade en ingesnoerde spits met
lantaarn. De drie onderste torengeledingen stammen uit het begin van de 14de eeuw
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en zijn voorzien van laat-romaanse lisenen en rondboogfriezen. De onversierde vierde
geleding volgde na 1345 en na 1433 kwam de gotische vijfde geleding met speklagen
tot stand. In de toren hangen twee door Thomas Both gegoten klokken (1593) en
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Vianen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Herv. kerk (zie p. 502)
R.K. schuilkerk (p. 505)
Synagoge (p. 505)
R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (p. 505)
(Geref.) Eben-Haëzerkerk (p. 505)
Lekpoort (p. 505)
Hofpoort (p. 505)
Blauwpoort (p. 505)
Stadhuis (p. 505)
Gasthuiskapel (p. 506)
Stadswaag (p. 506)
kantoor van het Hoogheemraadschap de Vijfherenlanden (p. 506)
Postkantoor (p. 506)
Watertoren (p. 507)
Grote Sluis (p. 507)

Vianen, Herv. kerk en stadsmuur

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

een carillon van de firma Eijsbouts (1965-'67).
De bijbehorende tufstenen kapel (1327) werd midden 14de eeuw vervangen door
een driebeukige pseudo-basilicale kerk, waarbij het beschikbaar komende tufsteen
werd hergebruikt voor een plint (zuidgevel) en speklagen (westgevel).
Hoewel al in 1345 een parochiekerk, werd ze pas in 1433 definitief afgescheiden
van de moederkerk in Hagestein, waarna de uitbreiding tot de huidige afmetingen
plaatsvond. De zijbeuken werden verbreed en verhoogd, zodat een hallenkerk
ontstond. Verder werd het koor (met 14de-eeuwse resten) verlengd en voorzien van
zijkoren en verrees het laat-gotische noordportaal met overhoekse pinakels. Na de
stadsbrand van 1540 volgde herstel onder leiding van Cornelis Frederiksz van der
Goude. Hij verhoogde het koor en het schip. Hij breidde de kerk uit met een transept,
reduceerde het aantal schiptraveeën tot drie en voorzag deze van topgevels met grote
spitsboogvensters; daarmee ontstond een schip van het hallentype zoals bij de Haagse
St.-Jacobskerk. De kappen heeft men in 1727 hersteld, de torenbe-
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Vianen, Herv. kerk, plattegrond

kroning in 1744. De balustrade en de lantaarn van de toren dateren van een restauratie
in 1904. Bij een restauratie in 1949-'56 zijn twee aanbouwen bij het koor
gereconstrueerd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken, met
uitzondering van de meest westelijke schiptravee die een samengestelde balklaag
met peerkraalconsoles heeft. De zijkoren worden afgesloten door
vroegrenaissancistische hekken (1542) en het koor door een herenbank (1624). In
het koor bevinden zich restanten van 15de-eeuwse koorbanken. Het noordkoor bevat
een altaarretabel (circa 1542) en het vroeg-renaissancistische praalgraf van marmer
en hardsteen met de ligbeelden van Reinoud van Brederode († 1556) en zijn
echtgenote Philippote van der Marck († 1537) en daaronder een transi (rottend lijk)
op een doodsmat. Dit waarschijnlijk in 1540-'42 vervaardigde monument wordt wel
toegeschreven aan Colijn de Nole. De classicistische ombouw en overhuiving met
ionische zuilen is midden-17de-eeuws. Tot de kerkinventaris behoren verder oude
grafzerken
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Vianen, Lekpoort (1988)

(vanaf 1600), een preekstoel (begin 17de eeuw), een orgelkast uit 1803 (instrument
vernieuwd 1956) en een aan J.J. Vool toegeschreven kabinetorgel (circa 1805).
De pastorie (Korte Kerkstraat 3) is een blokvormig herenhuis uit circa 1850. Op
de als tuinafscheiding dienende stadsmuur staat een 18de-eeuwse theekoepel.
De voorm. R.K. schuilkerk (Voorstraat 97-99) [2] werd rond 1650 ingericht in
een 16de-eeuws tweebeukig dwars huis. Ter plaatse van de verdieping en de zolder
van het achterhuis bevond zich de kerkzaal. Deze was aanvankelijk in gebruik bij
de jezuïeten (tot 1730) en daarna de katholieke gemeente (tot 1807). In de 19de eeuw
volgden inwendige verbouwingen en eind 19de eeuw is de voorgevel van het gebouw
gepleisterd. Tegenwoordig is op nummer 97 het Stedelijk Museum gevestigd.
De voorm. synagoge (Bakkerstraat 8) [3] is een wit gepleisterd dwars pand,
toegankelijk via een poortje en een ingang in de zijgevel. In 1756 vestigden zich hier
Hoogduitse joden. De synagoge werd in 1828 en 1847 vernieuwd en in 1924 verkocht
aan de Ned. Protestantenbond. Het door een houten tongewelf gedekte interieur bevat
een vrouwengalerij op toscaanse zuilen.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Brederodestraat 2) [4] is een driebeukige
hallenkerk met driezijdig gesloten koor, een zijkoor, een sacristie en een westfront
met drie forse tuitgevels. Deze neogotische kerk verrees in 1877-'78 naar plannen
van A. Tepe ter plaatse van een voorganger uit 1808.
Het interieur wordt gedekt door stenen kruisribgewelven en is voorzien van
bundelpijlers. De polychrome schildering (1900 en 1926-'28) verdween in 1956
onder een witte pleisterlaag; de beschildering op de noordwestmuur is nu weer
zichtbaar. De inventaris werd gemaakt door atelier F.W. Mengelberg, waaronder de
neogotische altaren (Jozefaltaar 1884; hoogaltaar 1886; Mariaaltaar 1892), doopvont
(1885), preekstoel (1886), biechtstoelen en triomfkruis (1895). M. Schenk en C.
Lindsen vervaardigden de kruiswegstaties (1882). Er zijn gebrandschilderde ramen
in het koor (1935) en de westgevel (1957). Het door J.D. Nolting gebouwde orgel
(1809) is van elders afkomstig en is na vergroting door M. Maarschalkerweerd
geplaatst in 1883 (gerestaureerd 1996).
De (Geref.) Eben Haëzerkerk (Kerkstraat 22) [5] is een eenvoudige zaalkerk uit
1888. Na de ingebruikname door de Herv. gemeente in 1975 heeft men de voorgevel
wit geschilderd en de ramen daar dichtgemaakt.
Verdedigingswerken. Behalve delen van de stadsgracht zijn ook - vooral aan de
zuidzijde - enige als tuinmuur dienende restanten van de 14de-eeuwse stadsmuur
bewaard gebleven. Vanaf 1987 heeft men aan de zuidwestzijde (Molenstraat) en aan
de zuidoostzijde de weergang met spaarbogen, muurtorens en een rondeel (Klooster)
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gereconstrueerd. De uit 1350 stammende Lekpoort (Buitenstad 1) [6] kreeg haar
huidige torenachtige opbouw rond 1500. Deze hoge vierkante poort heeft een
overwelfde doorgang, een ingesnoerd tentdak en aan de veldzijde twee uitkragende
veelhoekige arkeltorentjes. In de poort was ook een cachot ondergebracht en bovenin
hangt een door François Hemony gegoten klok (1647). Uit circa 1600 dateert de
voorpoort met gebosseerde bakstenen hekpijlers. De poort is hersteld in 1865 en
gerestaureerd in 1888-'91 en 1953-'56. De Hofpoort (Hofplein ong.) [7] is een via
een brug bereikbare classicistische poort uit circa 1650 met aansluitend stuk
(tuin)muur. Aan de stadszijde ligt een veelhoekig pleintje dat door hoge muren met
blinde rondboognissen is omsloten. Aan de oostzijde staan hekpijlers met de
opschriften ‘Baten-Stein’ en ‘Baten-Erf’. De poort behoorde tot de bijgebouwen van
kasteel Batestein, dat na een brand in 1696 tot ruïne verviel en in 1829 werd gesloopt.
De zogeheten Blauwpoort (bij Brederodestraat 1) [8], bestaande uit bakstenen
hekpijlers en een gesmeed midden-18de-eeuws ijzeren hek in eenvoudige Lodewijk
XV-stijl, vormde de toegang tot de buitentuin met de stallen van het kasteel.
Het stadhuis (Voorstraat 30) [9] is een diep pand met een natuurstenen
schermgevel. Van het eerste, midden-15de-eeuwse, eenlaagse stadhuis is aan de
achterzijde nog de aftekening van de oude trapgevel zichtbaar. In 1473 (d) werd het
stadhuis met een verdieping verhoogd en achter voorzien van een nieuwe trapgevel
met ezelsruggen. Tegen de zijgevel bouwde men een zeszijdige traptoren. Aan de
voorkant verrees de imposante pronkgevel van Namense steen met gotische
spitsboogvullingen in mergelsteen. De derde bouwlaag is grotendeels schijn - de
luiken daarin horen bij zoldervensters - en wordt door kantelen afgesloten. De
kruisvensters bij de begane grond en de zijgevel zijn deels origineel. Bij
herstelwerkzaamheden in 1733-'37 kreeg het stadhuis een nieuwe

Vianen, Stadhuis (1994)
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Vianen, Herenhuis Voorstraat 56 met pomp

ingang, schuifvensters (verdieping) en een dakruiter. Verder werden in 1839 diverse
wijzigingen uitgevoerd. Bij een ingrijpende restauratie in 1956-'60, onder leiding
van T. van Hoogevest, zijn de in 1737 verwijderde kantelen gereconstrueerd en ook
de kruisvensters op de verdieping. Inwendig zijn de samengestelde balklagen en de
kapconstructie behouden gebleven. De raadszaal (verdieping) bevat een verzameling
oude schilderijen, waaronder portretten van het geslacht Van Brederode.
Na ingrijpende restauratie heeft men in 1960 de achterliggende Gasthuiskapel [10]
aan het stadhuis toegevoegd. Deze driezijdig gesloten 15de-eeuwse kapel diende van
1725 tot 1822 als Waalse kerk en daarna als pakhuis. In 1981-'84 is het stadhuis
verder uitgebreid met de buurpanden Voorstraat 32-24. Een in 1786 ten behoeve van
de schutterij bijgetrokken buurhuis, dat later ook diende als hoofdwacht en in 1926
was vernieuwd, is toen vervangen door een glazen entreegebouw.
De voorm. stadswaag (Kerkstraat 2) [11] is een eenvoudig 17de-eeuws pand. De
bij een restauratie in 1975-'76 nieuw opgetrokken tuitgevel is voorzien van een
rondboogpoort.
Het voorm. kantoor van het Hoogheemraadschap de Vijfherenlanden
(Langendijk 28) [12] is een tweelaags pand met kleurrijk siermetselwerk, gebouwd
in 1902 naar ontwerp van C.J. van der Meulen. Voordien was het Hoogheemraadschap
in het stadhuis gevestigd.
Het voorm. postkantoor (Voorstraat 106) [13], gebouwd in 1910-'11 naar een
ontwerp in late neorenaissancestijl van D.E.C. Knuttel, is een blokvormig pand,
waarvan het rechter gedeelte met trapgevels hoger is opgetrokken.
Woonhuizen. De oude bebouwing van Vianen bestaat voornamelijk uit dwarse
huizen met gemeenschappelijke bouwmuren. Achter de doorgaans later vernieuwde
of gepleisterde gevels gaan vaak oude kappen, balklagen of houtskeletten verborgen.
Een mogelijk 15de-eeuwse kern heeft het tweelaagse dwarse huis Achterstraat 86-88,
dat is voorzien van een zijtrapgevel met ezelsruggen. Inwendig zijn de oude
kapconstructie, een samengestelde balklaag met gotische peerkraalconsoles en een
spiltrap bewaard gebleven. In de 17de eeuw kregen beide delen van het huis een
middengang. Het met zijtrapgevels en een onderkelderde opkamer uitgevoerde dwarse
huis Langendijk 16 stamt uit 1468 (d). De zandstenen detaillering en de sierankers
zijn gelijktijdig met de gevelsteen in 1616 aangebracht. Bij de restauratie in 1986 is
het pand ingestort en vervolgens herbouwd.
Vergelijkbaar van opzet, maar daterend van kort na de stadsbrand van 1540, zijn
de van zijtrapgevels voorziene dwarse huizen Achterstraat 34-36 en Achterstraat
38-40 (gerestaureerd 1984-'86). Zijtrapgevels hebben ook de dwarse huizen
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Valkenstraat 20-22. Inwendig zijn hier samengestelde balklagen, muurstijlen en
laat-gotische sleutelstukken behouden. Het hogere hoekpand (nr. 22) heeft de
ingrijpende restauratie van 1975 beter doorstaan dan het eenlaagse bouwdeel (nr.
20). Eveneens 16de-eeuws en voorzien van een zijtrapgevel met ezelsruggen is het
in 1969 sterk gerestaureerde huis Voorstraat 28. Andere voorbeelden van tweelaagse
dwarse huizen met een oude kern zijn Voorstraat 79-81 en Voorstraat 49; eenlaagse
voorbeelden zijn Korte Kerkstraat 7 (16de eeuw), Langendijk 18 en 54 (beide 17de
eeuw). Uit de eerste helft van de 17de eeuw dateert het dwarse huis Lombardstraat
10 met geblokte ontlastingsbogen. Het gepleisterde dubbele eenlaagse huis
(Schippersplein 1) is met jaartalankers gedateerd ‘1662’. De andere huizen uit de
eerste helft van de 17de eeuw zijn diepe panden met maniëristische trapgevels, zoals
Langendijk 3 (met sierfries), Achterstraat 69 en Voorstraat 88, alle met toppilasters
en sierankers. De huizen Voorstraat 11, Voorstraat 52 en Kortendijk 5 hebben een
extra verdieping. Rond 1660 verrees de verhoogde halsgevel met klauwstukken en
fronton van Voorstraat 66. Hierna vond weinig nieuwbouw meer plaats, maar werden
er wel bestaande panden verbouwd. Bij Voorstraat 22 zijn bij een gevelvernieuwing
in de 19de eeuw de 17de-eeuwse sierankers blijven zitten. In het huis resteren nog
originele 16de-eeuwse balklagen en de kap. Aan het in opzet 16de-eeuwse
patriciërshuis Kerkstraat 62-66 werd in 1720 een lagere noordvleugel toegevoegd.
Begin 19de eeuw kreeg het een nieuwe voorgevel en werd het gesplitst in drie
woonhuizen. Het in opzet 17de-eeuwse tweebeukige dwarse huis Voorstraat 45 werd
midden 18de eeuw verbouwd en kreeg toen een omlijste ingang en twee dakkapellen
met rococo-wangstukken. Achter in de tuin stond van 1808 tot 1877 een R.K.
schuilkerk.
P.H. Schelkens liet in 1807 het grote herenhuis Voorstraat 56 bouwen met een
breed middenrisaliet voorzien van
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kolossale ionische pilasters en een fronton met eikenbladfestoens. Deze Lodewijk
XV-decoratie komt ook in het interieur terug. In 1894 werd er het kantongerecht
gevestigd en van 1938 tot circa 1950 waren hier tevens de rijksveldwachter en de
rijkspolitie ondergebracht. In sobere neoclassicistische stijl is het tweebeukige dwarse
huis Voorstraat 113 (1825) uitgevoerd. Andere voorbeelden van neoclassicistische
huizen zijn Kortendijk 10 (circa 1830), Voorstraat 86 (circa 1850), Kortendijk 3
(circa 1860) en - met een mezzanino - de rond 1850 gebouwde huizen Voorstraat
15, 13, 14, 26 en 58. Gepleisterde sober neoclassicistische voorbeelden zijn het
dijkhuis Langendijk 55 (circa 1870) en de gevel van Voorstraat 90 (circa 1870, kern
16de eeuw). Het opvallende neoclassicistische dwarse pand Kerkstraat 28, met
rondboogvensters en mezzanino, dateert uit 1871 en is nu in gebruik als café. In het
koetshuis met woning (Ringdijk 1a; circa 1875) was in het verleden een tijd lang een
drukkerij gevestigd.
De gevel van Voorstraat 70 (circa 1860) wordt bekroond door een rijke kroonlijst,
een attiek en een dakkapel met omlijsting en acroteriën. Het in de kern 16de-eeuwse
pand 't Heerenhuis (Voorstraat 53) heeft rond 1860 een rijke eclectische gevel met
mezzaninovensters gekregen. Het interieur bevat laat-19de-eeuwse afwerkingen in
neorenaissancestijl. Andere huizen met eclectische details zijn Voorstraat 39 (circa
1850), Voorstraat 1 (circa 1860), Langendijk 56 en het eenlaagspand Kortendijk 9
(beide circa 1870). Stucwerklijsten, gepleisterde strekken en een nis sieren de
eclectische gevel van Hofplein 3 (circa 1870). Het deels gepleisterde herenhuis
Langendijk 6 (circa 1875) heeft rondboogvensters met eclectische kuifstukken en
een dakerker met palmet. Ongepleisterd zijn de eenlaagspanden Varkensmarkt 26
(1843; jaartalankers), Hofplein 32 (circa 1850) en Kerkstraat 32 (circa 1870).
Voorbeelden van arbeiderswoningen zijn Hofplein 2-6 (circa 1870) en Brederodestraat
29-35 (circa 1900) met mansardedak.
In 1907 kwam het forse herenhuis Voorstraat 101-103 tot stand naar een ontwerp
met rationalistische details, als directeurswoning naast de links aangebouwde lage
kantoorvleugel van de levensverzekeringsmaatschappij ‘Zuid-Holland’, later
notariskantoor. Jugendstil- en chaletstijl-invloeden vertoont de forse dubbele villa
Prinses Julianastraat 16-18 (circa 1910). Een sobere expressionistische vormgeving
hebben Voorstraat 78 (circa 1920) en Buitenlandpoort 15 (circa 1925). Het
woningbouwcomplex M.E. Hartmanstraat e.o., de expressionistische dubbele villa
Hoogelandseweg 11-13, de zakelijk-expressionistische villa Buitenlust (Pr.
Julianastraat 26) en de traditionalistische dubbele villa Hoogeland (Hoogelandseweg
15-17) zijn alle rond 1930 gebouwd.
Winkels. Diverse bestaande panden kregen in de loop van de 19de eeuw een
winkelpui. Het in opzet 15de-eeuwse pand Voorstraat 34 (met zijtrapgevel) heeft
een winkelkast met ranke zuiltjes uit circa 1850. Voorbeelden van puien in eclectische
stijl zijn te vinden bij Kortendijk 8 (pui circa 1875), Voorstraat 36 (circa 1870) en
Voorstraat 37 (1874); de laatste heeft een driedelige pui met accoladebogen. Het op
de hoek van de Kortendijk gelegen 17de-eeuwse pand Hof van Brederode (Voorstraat
3-5) kreeg rond 1890 een pui; de pui aan de Voorstraat is uit 1976. Rond 1920 verrees
het woon- en winkelpand Voorstraat 105 met expressionistische details.
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Vianen, Watertoren (1988)

De watertoren (Hofplein 9) [14] werd in 1909 gebouwd door de firma N.V.
Koninklijke Betonijzer-Maatschappij, v/h Van Waning & Co., naar ontwerp van R.
Kuipers. De open betonconstructie van acht kolommen met dwarsliggers draagt een
rond vlakbodemreservoir.
Bruggen en sluizen. De Grote Sluis in het Merwedekanaal (J. Blankenweg) [15]
is een gekoppelde sluis, gebouwd in 1883-'86 ter vervanging van de aan de oostzijde
ernaast gelegen Wilhelminasluis in het Zederikanaal uit 1824-'25 (gedeeltelijk
gedempt 1949). De Grote Sluis is in 1996 samen met de zuidelijke brug vernieuwd.
Aan de noordzijde ligt nog een in 1886 door de Dordtse firma Van Dorsser & Ter
Horst geleverde dubbele ophaalbrug, waarvan de hameipoorten en de in vakwerk
uitgevoerde balanspriemen van welijzer zijn gemaakt. Ook bewaard bleven de sluisen brugwachters- tevens brugknechtswoning (Sluiseiland 8-12) uit 1891, met
neorenaissance-elementen. Verderop staan de dienstwoningen Merwedekade 2-6
(1891).
Over het Merwedekanaal ligt ten zuiden van de stad de Bolgerijense brug
(Bolgerijsekade), een gelijkarmige ijzeren draaibrug met vakwerkliggers. Ze resteert
als enige van de vijf in 1886 door de firma L.I. Enthoven & Co. vervaardigde bruggen
over het Merwedekanaal. Na oorlogsschade in 1945 heeft men de brug in 1949
hersteld. In het kader van het Rijkswegenplan kwam in 1933-'36 ten westen van de
stadskern de boogbrug over de Lek tot stand (hersteld 1945). Deze verkeersbrug voor
de A2 heeft een constructie van volwandige stalen bogen met trekbanden in
combinatie met een betonnen brugdek.
Gemalen. Aan de Merwedekade zijn enkele gemalen ondergebracht in eenvoudige
stenen gebouwtjes, die bestaande windmolens hebben vervangen. Het gemaal Autena
(Merwedekade 10; 1915), dat de gelijknamige polder bemaalde, heeft de
machinekamer op de fundering van de molen. Ter bemaling van de gelijknamige
polder werd het pompgemaal Bolgerijen (Merwedekade 16) in 1921 ingebouwd in
de voorm. ‘Nieuwe’ of ‘Grote Molen’, waarvan de achtzijdige molenromp is
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Vianen, Alg. Begraafplaats, grafmonument Jan Blanken

afgedekt met een geknikt dak. Het gemaal De Biezen (Merwedekade 2; 1926)
bemaalde de polders De Biezen, De Eng en Het Mafit.
Straatmeubilair. Op de Lijnbaan staat sinds 1958 een midden-17de-eeuwse
zonnewijzer op een door vier putto-figuurtjes ondersteunde sokkel. Deze zonnewijzer
is afkomstig uit de tuin van het huis Ameliastein, gelegen ten westen van Vianen.
De met festoenen, dolfijnen en reliëfs van vrouwenfiguren versierde natuurstenen
pomp op het Hofplein (tegenover nr. 25) dateert uit 1648 (hersteld 1952) en behoorde
tot kasteel Batestein. De uit 1662 daterende classicistische zandstenen pomp aan de
Voorstraat (bij nr. 56) is voorzien van dorische pilasters, enkele wapens (Vianen,
Van Brederode, Van Solms-Braunfels) en een bekroning met vaas en bruinvissen.
Na een verblijf in de tuin van het Rijksmuseum (1891-1978) is de pomp in 1991 op
de oorspronkelijke plaats teruggezet. De 17de-eeuwse poort bij Achterstraat 5,
voorzien van bakstenen pilasters bekroond door kegels, gaf toegang tot een koetshuis
van een pand aan de Voorstraat.
De Alg. begraafplaats (Sparrendreef 8), aangelegd in 1828, heeft een
vroeg-18de-eeuws smeedijzeren toegangshek afkomstig uit Loenen. Eén van de
oudste graven is dat van kapitein J. Carpentier († 1829). Bijzonder zijn enkele
gietijzeren grafmonumenten, waaronder die voor M.C. Hanken († 1829), met vaas
op hoge sokkel, en die voor inspecteur-generaal van de waterstaat Jan Blanken (†
1838), in de vorm van een cippus met frontons en acroteriën; beide zijn vervaardigd
door ijzergieterij Nering Bögel. Verder valt onder meer het monument voor officier
en vrijmetselaar J.J. Raaff († 1878) op. Aan de oostzijde liggen het katholieke
gedeelte, met het graf van bouwpastoor E. Geerdink († 1916), en het door hagen
afgescheiden Isr. gedeelte.
Helsdingen. Dit gehucht ten zuidwesten van Vianen ontstond in de 14de eeuw op
een oeverwal van de Lek. De driezijdig gesloten 15de-eeuwse kapel (Helsdingse
Achterweg 9) is voorzien van steunberen en een hoog rieten dak. Bij een verbouwing
tot boerderij heeft men aan de westzijde een lagere aanbouw toegevoegd. De
spitsboogvensters zijn gereconstrueerd bij een restauratie in 1974. Boerderijen. Een
17de-eeuwse oorsprong hebben vermoedelijk de krukhuisboerderij Helsdingse
Voorweg 1 en de voerdeelboerderij Helsdingse Voorweg 2. De onderkelderde
dwarshuisboerderij ‘Het Verlaat’ (Helsdingse Achterweg 22) werd in 1849
(jaartalankers) na brand herbouwd.

Vlaardingen
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Stad, ontstaan op de oeverwal van de in de Maas uitmondende vloedkreek de
Vlaarding. Kort na 700 werd hier een eerste kerk gesticht. Na de overstromingsramp
van 1164 verloor de handelsnederzetting haar positie aan Dordrecht. Kort daarop
legde men dijken langs de Nieuwe Maas en de Vlaarding. Aan de laatstgenoemde
dijk (Hoogstraat) ontwikkelde zich een langgerekte nederzetting met aan het zuideinde
een kort daarvoor in 1156 opgeworpen hoogte met nieuwe kerk en kerkring (Markt).
Vlaardingen kreeg tolprivileges (1273) en stadsrechten (1327), maar tot een ommuring
kwam het niet. Ter hoogte van de Westhavenplaats werd de Vlaarding omgevormd
tot haven. In 1470 groef men parallel hieraan een nieuwe haven en dempte men de
oude haven (Havenstraat). In 1574 werd Vlaardingen door een stadsbrand verwoest.
Ambachtsheer Pieter Gerritsz van Ruytenburch liet in 1618 aan de oostzijde de
buitenplaats 't Hof aanleggen (huis gesloopt 1830). In 1734 bereikte de haven haar
huidige lengte (Westhavenkade). Eerst gebruikte men alleen de westzijde van de
haven ten behoeve van de haringvisserij, maar vanaf circa 1830 ontstond er ook
bebouwing aan de oostzijde. De haven zelf werd in 1872-'73 en in 1885-'86 vergroot
en verdiept. Aan de zuidzijde van de stad werd in 1891-'93 de spoorlijn
Schiedam-Hoek van Holland aangelegd. Het zuidelijke deel van de haven ging
Buitenhaven heten en haaks hierop groef men in 1895-'96 de Wilhelminahaven als
nieuwe vissershaven. Deze haven kreeg in 1904 een eigen aansluiting op de Maas,
waarna men de verbinding met de Buitenhaven in 1936 dempte (Grote Visserijplein).
Vlaardingen was een belangrijke vissersplaats met een haringnettenfabriek (1870),
een touwslagerij (1867) en veel kuiperijen. Rond 1870 ontwierp stadsarchitect G.N.
Itz een woonwijk tussen de Oosthavenkade en de Spoorsingel (W. Beukelszoonstraat
e.o.; 1880). In 1916 kwam er een eerste uitbreidingsplan. Vlaardinger-Ambacht werd
in 1941 bij Vlaardingen gevoegd, waarna de oude kern hiervan (Emmaüsplein)
geïncorporeerd raakte. Na de Tweede Wereldoorlog volgden grote stadsuitbreidingen
(Indische buurt, Westwijk, Holy-Zuid en Holy-Noord). In de oude stadskern zijn
forse saneringen uitgevoerd, waarbij het winkelcentrum Liesveld (1963) en het
Liesveldviaduct (1969) tot stand zijn gekomen. De brug over de haven heeft men in
1958 vernieuwd en de sluis met brug tussen haven en Buitenhaven in 1987-'88.
De (Herv.) Grote Kerk (Markt 63) [1] is een driebeukige hallenkerk met vijfzijdig
gesloten koor en een forse toren van drie geledingen met een deels opengewerkte
lantaarn. Ter plaatse van een oudere kerk werd in 1156 een hoogte opgeworpen,
waarop een romaanse tufstenen kerk verrees. Van deze kerk met 14de-eeuws
driebeukig schip resteert niets. Het romaanse koor werd rond 1440 gesloopt voor de
bouw van een gotisch koor met zijkoren en na de stadsbrand van 1574 bleven van
deze koren slechts restanten bewaard. Het herstel van de kerk volgde in 1592. De
zuidbeuk van het schip werd in 1643 herbouwd en
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(Herv.) Grote Kerk (zie p. 508)
R.K. St.-Johannes de Doperkerk (p. 509)
Remonstr. kerk (p. 509)
Herv. weeshuis (p. 509)
Waag (p. 509)
Stadhuis (p. 509)
Visbank (p. 510)
Brandweerkazerne (p. 510)
Stadsgehoorzaal (p. 510)
Rotterdamse bank (p. 512)
Lijnbaan (p. 512)
melkfabriek Hollandia (p. 513)
windmolen Aeolus (p. 513)
Havenkraan (p. 513)
Watertoren (p. 513)
Oranjepark (p. 513)

in 1665 volgde de herbouw van de noordbeuk. Na afbraak van de oude torenresten
(1743) kwam in 1744 een westelijke uitbreiding met toren tot stand naar ontwerp
van Daniël van Stolk. Inwendig worden de met houten tongewelven gedekte beuken
gescheiden door toscaanse zuilen. Enkele van deze 18de-eeuwse zuilen verdwenen
bij een in 1865 uitgevoerde interieurwijziging, maar dit is ongedaan gemaakt bij de
kerkrestauratie van 1967-'70, waarbij men verder de vensters heeft voorzien van
bakstenen vorkmontants. Tot de inventaris behoren 16de-eeuwse grafzerken (koor),
gildenborden van de timmerlieden (1612) en de kuipers (1613), een grafmonument
voor baljuw Pieter Reael († 1701) en een door H.F.C.N. Camp ontworpen
vroegneogotische preekstoel (circa 1845) afkomstig van de Haagse Willemskerk.
Het orgel met rococo-snijwerk werd in 1763 door P. van Peteghem gebouwd voor
de abdijkerk van Baudeloo (B) en 1819 overgebracht (toen uitgebreid door A. Meere;
gerestaureerd 1971-'73).
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Hoogstraat 26) [2] bestaat uit een modern
deel en een toren van vier geledingen met achtkantige spits voorzien van wimbergen
en wijzerplaten. In 1867-'69 verrees hier een neogotische kerk naar plannen van
P.J.H. Cuypers. Na de sluiting wegens instortingsgevaar in 1956 bleven bij de sloop
een deel van de voorgevel en de toren behouden (gerestaureerd 1972 en 1987). De
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nieuwe kerk kwam in 1963-'64 tot stand naar plannen van J.A. van der Laan, L.
Hermans, Th.M. van der Eerden en H.M. Kirch. De kerk bevat een Smits-orgel (1891;
herbouwd 1979). De pastorie (Hoogstraat 28) dateert nog uit 1869.
Overige kerken. De Remonstr. kerk (Hoflaan 39) [3] werd in 1891 gebouwd als
zaalkerk voor de Protestantenbond naar plannen van A. Dirkzwager. In 1911 heeft
men een torentje toegevoegd. De verbouwing voor de Remonstrantse gemeente
volgde in 1956 naar plannen van G. Veenstra. De (Geref.) Nieuwe Oosterkerk
(Schiedamseweg 95) is een kruiskerk met zakelijk-expressionistische details, gebouwd
in 1934-'35 naar plannen van B.W. Plooy. De (Herv.) Bethelkerk (Burg. Verkadesingel
26, Vlaardinger-Ambacht) kwam in 1939 tot stand naar ontwerp van J. Snijders als
een zaalkerk met terzijde geplaatste toren. Aardige naoorlogse kerken met terzijde
geplaatste torens zijn de traditionalistische (Geref.) Emmaüskerk (Van Linden van
de Heuvellsingel 2; 1951, B.W. Plooy en J. Snijders), de nu door het Leger des Heils
gebruikte voorm. (Herv.) Immanuelkerk (Magnoliastraat 41; 1955, J.C. Meischke
en J. Snijders) en de (Herv.) Rehobothkerk (Billitonlaan 104; 1955-'58, M.C.A.
Meischke).
Het voorm. Herv. weeshuis (Weeshuisplein 18) [4] is een U-vormig pand met
ingangsrisaliet, gebouwd in 1892 in neorenaissance-stijl naar ontwerp van J. van den
Berg en ingrijpend gerestaureerd in 1992-'93.
De waag (Markt 62) [5] is een mogelijk in 1556 tegen de noordbeuk van de Grote
Kerk gebouwd eenlaagspand, opgetrokken in tufsteen afkomstig van de oude kerk.
De ingangspoort met dorische pilasters dateert uit circa 1585. Het gebouw is
gerestaureerd in 1926.
Het stadhuis (Markt 11) [6] is een
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Vlaardingen, (Herv.) Grote kerk, interieur (1988)

classicistisch pand met souterrain en klokkentoren, gebouwd in 1650 naar plannen
van Bartholomeus Drijffhout. De bel-etage is toegankelijk via een bordes met dubbele
trap. Het beeldhouwwerk van de zandstenen ingangspoort (met opzetstuk), het fronton
en het Justitiabeeld daarop is van Jan Gerritsz van Lier. In de houten klokkentoren
hangt een door Cornelis Ouderogge gegoten klok (1650). In 1875 en in 1894 werd
het stadhuis aan de achterzijde uitgebreid. Een in 1825 aangebrachte
gevelbepleistering heeft men verwijderd bij een ingrijpende restauratie in 1912-'13
onder leiding van L.H.E. van Hylckama Vlieg. De huidige bakstenen in de voorgevel
dateren van een restauratie in 1953. Het winnende ontwerp van L.H.H. van der Kloot
Meijburg bij een prijsvraag voor een stadhuisuitbreiding (1939) is tussen 1952 en
1963 in fasen verwezenlijkt. Op de hoek van het gebouw staat het beeld van graaf
Dirk III van Holland (circa 1960, A. Termote), die in 1018 de slag bij Vlaardingen
won. De plafondschildering in de hal is van Eppo Doeve (circa 1960).
De visbank (Westhavenplaats 37) [7] werd in 1778 gebouwd naar plannen van
Jacob van Schie als een half open eenlaagspand met toscaanse hardstenen zuilen,
dorisch hoofdgestel en een houten ui-vormige klokkentoren met daarin een klok uit
1696. In het open gedeelte stonden de visbanken, het gesloten deel bevatte vertrekken
voor de afslager, de keurmeester en de zakkendragers. Het gebouw is gerestaureerd
in 1950 onder leiding van J.W.C. Boks.
Het voorm. raadhuis van het Vlaardinger Ambacht (Emmaüsplein 5) is een
T-vormig gebouw in neorenaissance-stijl met opengewerkte dakruiter, opgetrokken
in 1905 naar ontwerp van S. de Clercq en J. Gratema.
Het voorm. postkantoor (Westhavenkade 40-41), een traditionalistisch tweelaags
pand met klein balkon, werd

Vlaardingen, Stadhuis
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gebouwd in 1939 naar plannen van J.G. Robbers.
De brandweerkazerne (Hoflaan 13) [8], bestaat uit een garage met aangebouwde
slangentoren en een woonhuisgedeelte. Ze werd in 1951 gebouwd naar plannen van
J. van der Vlis en is een goed voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.
De stadsgehoorzaal (Schiedamseweg 51) [9], gebouwd in 1952 naar plannen van
S. van Ravesteyn, bestaat uit een toneeltoren, een gebogen zaal met sculpturen (J.
Uiterwaal) en een galerij met balustrade voorzien van betonnen harpvormen. In 1993
is het gebouw gerenoveerd en voorzien van een nieuwe entree.
Scholen. Uit 1899 dateert de tweelaagse voorm. openbare lagere school
Oosterstraat 86, ontworpen door G.N. Itz en opgetrokken in gele baksteen. In 1917
gebouwd en in 1921 uitgebreid tot U-vorm - beide keren naar plannen van L.H.E.
van Hylckama Vlieg - is de tweelaagse openbare lagere school D (W.
Beukelszoonstraat 6), waartoe ook een turnzaal (C. Houtmanstraat 1) behoorde.
Uitgevoerd in traditionalistische vormen is de tweelaagse openbare lagere school
Groen van Prinstererstraat 91 (1929). Verder zijn er de drieklassige Chr.
bewaarschool (Thorbeckestraat 1; 1929) en te Vlaardinger-Ambacht de L-vormige
Chr. Dr. J.Th. de Visserschool (Emmaüsplein 2; 1926, ontwerp J. Snijders).
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Vlaardingen, Visbank

Woonhuizen. Het diepe huis Kortedijk 122 heeft een gevel met restanten
mozaïekmetselwerk en geblokte ontlastingsbogen in rode baksteen. De gesneden
puibalk is gedateerd ‘1651’. Midden-18de-eeuws zijn de klokgevel van Hoogstraat
228 en de diepe huizen Westhavenplaats 2, met afgeknotte halsgevel, Westhavenplaats
3 en Westhavenkade 37, beide met klokgevel. Bijzonder rijk uitgevoerd is het in
1740-'74 voor burgemeester en touwslager Abraham van der Linden

Vlaardingen, Villa Schiedamseweg 53

Vlaardingen, Huis met den Lindeboom (1985)

gebouwde Huis met den Lindeboom (Westhavenkade 53-54). Dit drielaagse brede
huis met aangebouwde erkerkamer heeft een pronkrisaliet en kroonlijst in Lodewijk
XIV-vormen. Van 1871 tot 1937 diende het monumentale pand als postkantoor,
waartoe het in 1907 werd verbouwd. Sinds 1971 is het in gebruik als Museum voor
de Nederlandse Zeevisserij. Binnen bevinden zich stucplafonds en een
schoorsteenmantel in Lodewijk XIV-stijl, twee kamers met plafondschilderingen
van Gerard Sanders omlijst door Lodewijk XV-stucwerk (1750) en een binnenpui
met snijraam in Lodewijk XVI-stijl. Het rond 1750 voor Laurens Polderman gebouwde
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redershuis Westhavenkade 45 heeft een hardstenen stoep met bordes en stoeppalen
en een hardstenen borstwering in Lodewijk XV-stijl. Het interieur bevat ruimten in
Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl. Het met erker uitgevoerde patriciërshuis
Westhavenkade 10 (circa 1760) heeft een opvallende rijke kroonlijst met consoles
in Lodewijk XV-stijl. Het in de kern 17de-eeuwse diepe huis Markt 42-43 kreeg
rond 1790 een nieuwe lijstgevel in sobere Lodewijk XVI-stijl met dorische kroonlijst
en geblokte deuromlijsting (gerestaureerd 1978). Het dwarse huis Markt 49 bezit
een kern van kort na 1574 achter de laat-18de-eeuwse gevel met geblokte
deuromlijsting.
Een mogelijk oude kern heeft ook het woonhuis met bedrijfsgedeelte Markt 18,
dat rond 1840 een nieuwe voorgevel kreeg. Sobere eclectische details vertoont het
als havenkantoor gebouwde huis Oosthavenkade 102 (circa 1860). A. van der Snoek
ontwierp de pastorie en kosterswoning Maassluisedijk 7-9 (1881), met eclectische
wenkbrauwen boven de deuren, en de voor reder A.A. IJzermans in rijke eclectische
vormen gebouwde grote villa Schiedamseweg 53 (1883), met portiek en torenvormig
middenrisaliet. Diverse grote herenhuizen zijn opgetrokken in rijke
neorenaissance-stijl, zoals Oosthavenkade 27-28 (1889), de dokterswoning
Oosthavenkade 11 (1894) en de door
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P. van den Berg voor C.H. Wagenaar Hummelinck ontworpen herenhuizen A.
Hoogvlietstraat 10-14 (circa 1895). Burgemeester R.A. Verploegh Chassé liet in
1896 naar ontwerp van G.N. Itz de neorenaissance-villa Verploegh Chasséplein 8
bouwen. Voorbeelden van burgermanswoningen in neorenaissance-stijl zijn Hoflaan
31-37 (1895), Schiedamseweg 87-91 (circa 1895), Schiedamseweg 49 (circa 1900)
en de door C. van Aken ontworpen huizen Nunquam Perfectum (Maassluisedijk
142-152; 1903). Voorbeelden van arbeiderswoningen met neorenaissance-details
zijn Emmastraat 6-18 en 15-21 (alle circa 1895) en Hofsingel 19-20 (circa 1900).
Jonger en uitgevoerd met gepleisterde bovenkanten zijn de gespiegelde
arbeiderswoningen Emmastraat 22-36 (1915). Een zelfde detaillering vertonen ook
de door A. Marleveld ontworpen gepleisterde herenhuizen Verploegh Chasséplein
5 (1906) en Verploegh Chasséplein 4 (circa 1906). Jugendstil-details

Vlaardingen, Pakhuis Elckerlyc

hebben de herenhuizen Binnensingel 53-59 (circa 1910) en de van
imitatie-vakwerkgevels voorziene huizen Stationsstraat 138 en 140 (beide circa 195).
De villa Parkweg 2 werd rond 1920 voor E. Balster gebouwd in Nieuw Historiserende
vormen naar ontwerp van W. Blokland (serre 1947). Zakelijk-expressionistisch van
vorm zijn de etagewoningen Westhavenkade 75-80 (circa 1930).
Het voorm. toegangshek van de buitenplaats ‘Holy’ is in 1971 heropgesteld aan
de Holysingel. Het ijzeren hekwerk met bakstenen hekpijlers voorzien van zandstenen
wapens werd in 1735 gemaakt voor ambachtsheer Maerten Weveringh.
Winkels. Rond 1870 kreeg het oudere pand Smalle Havenstraat 11 een pui met
twee vooruitstekende winkelkasten. Eclectische winkelpuien hebben Hoogstraat
199-201 (circa 1880) en Callenburgstraat 16 (1895). In rijke neorenaissance-vormen
uitgevoerd zijn het drielaagse woon- en winkelpand Markt 60 (1897) en het
woonhuis-café De Oude Markt (Markt 9; circa 1890, pui 1919). De Melkwinkel
Hollandia (Westhavenkade 29-30; 1904) en de drie voor J. Katan gebouwde woonen winkelpanden Westhavenkade 1 (1905) vertonen jugendstil-vormen.
De voorm. Rotterdamse Bank (Westhavenplaats 40) [10] werd in 1949-'50 in
wederopbouwstijl gebouwd met bovenwoningen naar plannen van H.M.J.H.
Kraaijvanger.
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Pakhuizen. Het rijzige pakhuis Westhavenkade 38 is met jaartalankers gedateerd
‘1646’ en heeft een tot tuitgevel versimpelde trapgevel en een hijsrisaliet. In opzet
17de-eeuws zijn ook de later gepleisterde pakhuizen Westhavenkade 57 en 58. Tot
de oudste pakhuizen behoort verder Oosthavenkade 8, voorzien van een 18de-eeuwse
gevel met hijstravee vóór een mogelijk 17de-eeuwse kern. Eclectische details vertoont
het in 1869 opgetrokken pakhuis Oosthavenkade 23-26, dat bij een verbouwing in
1916 een torentje kreeg. Laat-19de-eeuwse voorbeelden zijn verder het voor de firma
H. Kikkert gebouwde dubbele pakhuis Oosthavenkade 46-47 (1871), het robuuste
pakhuis Oosthavenkade 56-57 (1888) en het forse drielaagse pakhuis Elckerlyc
(Oosthavenkade 60-71; 1899) met puntgevel en hijstravee, gebouwd in
neorenaissance-stijl voor vishandel C. van der Burg. Het pakhuis van de
Doggermaatschappij (Kon. Wilhelminahaven 2), een fors vierlaags pand met twee
hijstraveeën, kwam in 1916-'17 tot stand naar plannen van M. Brinkman voor reder
A. Hoogendijk Jzn., nadat een voorganger uit 1897 was afgebrand.
Nijverheid. In 1968 gerestaureerd is de voorm. lijnbaan (Baanstraat 4) [11],
gesticht in 1611 en bestaande uit een in de kern 18de-eeuws woonhuis met daarachter
een lange touwbaan onder een pannendak. De voorm. stoommeelfabriek ‘De Maas’
(Westhavenkade 116) is een imposant zeslaags fabriekspand uit 1874, opgetrokken
in opdracht van A.M. van Dusseldorp naar ontwerp van de Ateliers de Construction
de L.J. Marie uit Charleroi. In 1883 werd een hogere travee toegevoegd. Van 1924
tot 1988 heeft het gebouw dienst gedaan als erwtenpellerij ‘De Hollandsche Pelmolen’
en na een brand in 1996 is het tot appartementen
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verbouwd. De voorm. melkfabriek ‘Hollandia’ (Oosthavenkade 42) [12] is een fors
neorenaissance-pand met hoekrisalieten voorzien van trapgevels, gebouwd in 1897
naar ontwerp van P. van der Berg. Het huidige symmetrische aanzicht ontstond bij
een verbouwing in 1912. In deze in 1882 door C.H. Wagenaar Hummelinck opgerichte
fabriek werd gecondenseerde melk geproduceerd. Sinds 1977 is het gebouw in gebruik
als Cultureel Centrum. De voorm. zeilmakerij (Oosthavenkade 73) is een drielaags
gebouw uit 1903 met hijstravee en neorenaissance-details.
De windmolen ‘Aeolus’ (Kortedijk 16) [13] is een ronde stellingmolen met een
met houten delen beklede kap, gebouwd in 1790 als korenmolen en gerestaureerd in
1954-'56.
De havenkraan (Westhavenkade ong.) [14] staat al sinds 1626 op deze plaats.
De huidige houten kraan is een reconstructie (1996) van de kraan uit 1858, die in
1909 door een ijzeren exemplaar was vervangen. De nabij staande lichtbaak is de
hier in 1988 geplaatste kop van de vuurtoren te IJmuiden (circa 1910).
De smeedijzeren kroningslantaarn aan de Parallelweg werd in 1901 geplaatst
ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina (1898). Deze door K.
Cramer ontworpen en door de firma F.W. Braat uitgevoerde lantaarn staat op een
hardstenen sokkel met aan beide zijden een waterbekken (gerestaureerd 1989).
Het trafohuisje Burg. Verkadesingel 28 is een klein blokvormig gebouw. met
zadeldak uit circa 1930.
De watertoren (Van Linden van den Heuvellweg 2b) [15], gebouwd in 1954-'55
naar ontwerp van J.H.J. Kording, is een ronde toren met twee betonnen
vlakbodemreservoirs en een met baksteen beklede gewapend betonconstructie.
Stations. Het station Vlaardingen (Parallelweg ong.) is een eilandstation uit 1969
(ontwerp C. Douma), waarin de parapluspanten van de perronoverkapping uit 1911
zijn opgenomen. Het deels in de spoordijk opgenomen station Vlaardingen Oost
(Van Hogendorplaan ong.), met hoger middengedeelte, is in 1956 gebouwd naar
plannen van K. van der Gaast.
Van het Oranjepark (Hofsingel ong.) [16] werd het westelijke deel aangelegd
ter plaatse van de buitenplaats 't Hof, die in 1830 een openbaar park werd. Rond
1885 volgde wijziging in landschapsstijl. Als werkverschaffingsproject kreeg het
park in 1917-'18 aan de noord- en oostzijde een uitbreiding naar plannen van L.H.E.
van Hylckema Vlieg. Op grond van een plan van D.J. van der Weyden (1933) werd
het park tot één geheel omgevormd en kreeg het in 1936 de huidige naam.
De Alg. begraafplaats ‘Emmaüs’ (Emmaüs 4-8) werd in 1829 gesticht door
burgemeester H.L. van Linden van den Heuvell († 1854), die hier ook begraven ligt.
Aan weerszijden van de ingang staan twee tot dienstgebouwen omgebouwde
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dijkwoningen. Het huidige gepleisterde uiterlijk dateert uit 1914. De begraafplaats
werd in 1918 uitgebreid. Interessante graftekens zijn de verhoogde cippus voor de
kunstschilder H. Maarleveld († 1886), de cippus voor K.S. van den Berghe († 1902)
en de verhoogde zerk voor C. Schippers († 1919). In 1967 toegevoegd is de
oorspronkelijk afzonderlijke R.K. begraafplaats (Emmaüs 44), die al in 1820 werd
gesticht. De kapel uit 1836 heeft men in 1930 vervangen door een nieuwe kapel in
traditionalistische vormen naar ontwerp van H.C.M. van Beers.
Boerderijen. Ten westen van Vlaardingen liggen enkele interessante boerderijen.
De in 1989-'94 gerestaureerde krukhuisboerderij Sarijnenhove (Zuidbuurt 34) heeft
een monumentaal woonhuisgedeelte voorzien van zijtrapgevels en twee dakerkers.
Deze laat-16de-eeuwse boerderij werd in opdracht van de latere Delftse burgemeester
Nicolaes Boogaert in 1644 uitgebreid met een herenkamer. Een 17de-eeuwse kern
heeft de krukhuisboerderij Zuidbuurt 30. Van de boerderij Schinkelshoek (Zuidbuurt
81) resteert het smeedijzeren inrijhek in Lodewijk XIV-vormen.

Vlist
Langgerekt lintdorp zonder kerk, ontstaan in de 12de eeuw aan weerszijden van de
bij Haastrecht in de Hollandse IJssel uitmondende veenstroom de Vlist, die tevens
als ontginningsbasis diende. Vlist is samen met het zuidelijker gelegen gehucht
Bonrepas een beschermd gezicht.
Het voorm. raadhuis (Oost-Vlisterdijk 36), nu café ‘Het Wapen van Vlist’, is in
1911 (stichtingssteen) gebouwd met een ingezwenkte lijstgevel.
Boerderijen. Tot de oudste boerderijen van Vlist behoren de 17de-eeuwse
hallenhuisboerderijen Oost-Vlisterdijk 19 en West-Vlisterdijk 9 met afgeknotte
puntgevels. Nog ouder is de boerderij Tot Hier an Toe (West-Vlisterdijk 64) uit 1597,
waarvan het voorhuis een dwars uitgebouwde opkamer heeft. Een dergelijke uitbouw
hebben ook de 17de-eeuwse, later wit gepleisterde, krukhuisboerderijen
Oost-Vlisterdijk 5 (afgeknotte puntgeel) en West-Vlisterdijk 17-18, waar in de
boogzwikken van de deurpartij het bouwjaar ‘1660’ en de letters ‘C.G.’ en ‘R.D.’
zijn aangebracht. Van hetzelfde type maar ongepleisterd zijn Oost-Vlisterdijk 26 en
Oost-Vlisterdijk 21; de laatste heeft rode ontlastingsbogen en rechts een tweede
uitbouw met driepasmotief en sierankers. Uit de 17de eeuw dateert ook de kopgevel
met metseltekens van de krukhuisboerderij West-Vlisterdijk 15-16; de andere gevels
zijn rond 1880 vernieuwd.
Omstreeks 1800 verrees de kleine hallenhuisboerderij West-Vlisterdijk 37 met wit
gepleisterde voorgevel. Voorbeelden van 19de-eeuwse boerderijen zijn
West-Vlisterdijk 32 (circa
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1860, zomerhuis circa 1800), de Justinushoeve (West-Vlisterdijk 19; circa 1870) en
West-Vlisterdijk 41 (circa 1880). Opvallende langgerekte serlianas in eclectische stijl
hebben Oost-Vlisterdijk 18 (1877) en West-Vlisterdijk 43 (1879). De boerderijen
Rust Roest (Bonrepas 21, circa 1890), Oost-Vlisterdijk 17 (circa 1899) - gelegen op
een eiland - en Bonrepas 15 (circa 1900) zijn voorzien van bewerkte windveren met
makelaars. Slechts enkele boerderijen hebben een dwars geplaatst woonhuis, zoals
West-Vlisterdijk 46 (circa 1890). Tegen de boerderij West-Vlisterdijk 38-39 heeft
men rond 1900 een ouderhuis aangebouwd.
Poldermolens. De Bonrepasmolen (bij Bonrepas 1) is een wipmolen met scheprad.
De ondertoren is met riet gedekte, het bovenhuis met hout. Deze uit circa 1600
stammende molen bemaalt de Polder Bonrepas en Noord-Zevender. Vermoedelijk
uit 1714 dateert de poldermolen De Bachtenaar (West-Vlisterdijk 64a; gemeente
Bergambacht), die een deel van de polder Bergambacht bemaalt. Deze wipmolen
met scheprad heeft een met riet gedekte ondertoren en een houten bovenhuis
(gerestaureerd 1963).
De voorm. Koeneschans (Oost-Vlisterdijk ong.) werd rond 1629 aangelegd als
onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie ter verdediging van de Slangeweg. Na
de opheffing in 1815 verwerd ze tot een eiland in de Vlist.

Voorburg
(gemeente Leidschendam-Voorburg)
Dorp, ontstaan op een strandwal. Langs de zuidrand daarvan liep de in 47 na Chr.
gegraven Romeinse ‘Fossa Corbulonis’ (de latere Vliet), aangelegd als verbinding
tussen de Rijn (bij Leiden) en de Maasmonding. Ter plaatse van de huidige
buitenplaats Arentsburgh bevond zich een Romeinse nederzetting (circa 100 tot 270).
Langs de doorgaande weg over de strandwal (Herenstraat) ontwikkelde zich een
dorp, dat in de 9de eeuw voor het eerst wordt vermeld (Foreburg). Aan de Kerkstraat
lag de haven (gedempt 1916). Langs de Vliet (verbreed 1886-'94) ontstond vanaf de
17de eeuw een aaneengesloten reeks buitenplaatsen. De hoofdweg werd aan de
zuidzijde doorsneden door de spoorlijn Den Haag-Gouda (1870, verhoogd met nieuw
station in 1988) en aan de noordzijde door de spoorlijn Den Haag-Rotterdam (1908,
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met NS-werkplaats). Vanaf 1900 verrezen op de strandwal eerst villa's (Parkweg)
en later middenstandswoningen (Prinses Mariannelaan). Voorburg werd een
forensendorp van Den Haag en groeide uit op basis van het randplan van H. van der
Kloot Meijburg (1936). Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied tussen het oude
dorp en de spoorlijn Den Haag-Leiden bebouwd. Aan de noordzijde heeft men rond
1975 de wijk Essesteijn voltooid. De kern van Voorburg is een beschermd gezicht.
De (Herv.) Oude of Martinikerk (Herenstraat 77) is een kruiskerk met vijfzijdig
gesloten koor. De ingebouwde 14de-eeuwse toren heeft onder de huidige leibedekking
van de naaldspits de oude bakstenen spits nog deels behouden. In de toren hangt een
door Johannes Maritz gegoten klok (1781). Het laat-gotische koor kwam eind 15de
eeuw tot stand, waarna rond 1511 het schip en transept volgden. Het transept en de
kapellen aan weerszijden van het schip hebben topgevels met grote rondboogvensters

Voorburg, (Herv.) Oude of Martinikerk, ingangsportaal (1978)
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(hallentype). Aan de zuidzijde bevindt zich een hardstenen portaal met bovenliggende
consistoriekamer (circa 1750), uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl en later voorzien
van deuren in Lodewijk XVI-stijl. Het snijraam verlicht de consistoriekamer. Aan
de oostzijde van het zuidtransept werden een grafkapel (1705) en sacristie gebouwd
(beide eind 18de eeuw gemoderniseerd). Bij de kerkrestauratie in 1964-'67 is de
toreningang gereconstrueerd. Tot de inventaris behoren een maniëristische preekstoel
(begin 17de eeuw; lezenaar 1641), een herenbank (circa 1720) en een door C.J.F.
Witte gebouwd orgel (1878); verder een epitaaf (1695) voor Joannes Wierts en in
het portaal een gedenkteken voor Seneca Ingerssen baron van Geltingen († 1786).
Het ommuurde kerkhof telt enkele oude grafstenen. Vóór de kerk staat het
gemeentecentrum ‘De Voorhof’ (circa 1920, H. van der Kloot Meijburg).
De voorm. Waalse kerk (Franse Kerkstraat 24) is een zaalkerk uit 1726 met
geveltoren. De natuurstenen ingangsomlijsting is voorzien van ionische

Voorburg, R.K. St.-Martinuskerk, interieur (1987)
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pilasters en een fronton. In 1958 is de kerk achteren verlengd en in gebruik genomen
als Geref. Vrijgem. kerk.
De R.K. St.-Martinuskerk (Oosteinde 56) is een driebeukige basilicale kruiskerk
met kooromgang, schip met luchtbogen en een forse westtoren van drie geledingen
met naaldspits voorzien van frontalen. Deze neogotische kerk verrees in 1891-'93
naar ontwerp van E.J. Margry. Het interieur van de in 1991-'92 gerestaureerde kerk
is voorzien van bundelpijlers met bakstenen colonnetten en vanaf de lijstkapitelen
opgaande smalle schalken. Bij een interieurwijziging in 1960 zijn alleen de
schilderingen in de koornissen behouden. Op het kerkhof, aangelegd in 1827 bij de
ten behoeve van de huidige kerk afgebroken oude kerk, staat een natuurstenen Piëta.
De pastorie (Oosteinde 54; 1866, H.J. van der Brink) hoorde oorspronkelijk ook bij
de oude kerk. Tegenover de kerk staat het in neorenaissancestijl uitgevoerde
Mariagesticht (Oosteinde 77; 1882, E.J. Margry).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart (Laan van Nieuw Oosteinde 1-3) is een
in 1924-'25 naar ontwerp van P.G. Buskens gebouwde zaalkerk in traditionalistische
stijl met bijbehorende pastorie. De kerk heeft een getrapt, recht gesloten, koor en
een iets lagere voorbouw met drie ingangsportalen. Naast de voorgevel bevindt zich
de aanzet van een onvoltooide toren.
Overige kerken. Voorbeelden van naoorlogse kerken zijn het gebouw De
Hoeksteen van de Ned. Protestanten Bond (Prins Bernhardlaan 146; 1956, J.J. Hornstra
en J. Gerbracht) en de (Geref.) Fonteinkerk (Fonteijnenburghlaan 1; 1958, G.W. van
Essen) met twee door het dak van de zaalkerk brekende betonnen pylonen.
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Verder is er nog de vierkante R.K. kerk De Verrezen Christus (Fonteijnenburghlaan
38; 1963-'65, D.L. van de Pol en J.A.L. van Poppel) met vrijstaande betonnen
klokkentoren.
Huis Swaensteijn (Herenstraat 72) bestaat uit twee in 1632 samengevoegde
16de-eeuwse panden, te weten de herberg ‘De Swaen’ (1512) en het rechthuis (met
keldercachot). Tot 1883 is het gebouw als raadhuis in gebruik geweest. De
maniëristische voorgevel wordt bekroond door tweeling-trapgevels, die bij de
restauratie in 1970-'72 zijn gereconstrueerd. Boven de geblokte dorische zandstenen
ingangspoort met gebroken fronton zit een gevelsteen met zwaan en het jaartal ‘1632’.
Het raadhuis annex postkantoor (Herenstraat 42) kwam in 1881-'82 tot stand
naar ontwerp van M.A. de Zwart in de vorm van een statig eclectisch herenhuis. De
bouw werd financieel gesteund door prinses Marianne, die op de buitenplaats Rusthof
woonde. Links van de entree bevond zich de burgemeesterskamer, rechts het posten telegraafkantoor. Het raadhuis is vergroot in 1936 en in 1987 (nieuwe vleugel).
Het huidige postkantoor (Prins Bernhardlaan 1) is in 1956-'58 verwezenlijkt naar
een traditionalistisch ontwerp van G. Friedhoff en C. Caspers.
Scholen. In 1854 verrees op initiatief van baronesse Van Wassenaer Catwijck de
voorm. bewaarschool Herenstraat 2, die ook bekend is als de ‘Sophiakleuterschool’,
omdat koningin Sophie de eerste steen legde. Het wit gepleisterde neoclassicistische
gebouw bestaat uit een blokvormig bouwdeel met tentdak geflankeerd door een lage
vleugel met plat dak en gesloten houten balustrade. In 1924-'26 bouwde men in
kubistisch expressionistische stijl de aan elkaar grenzende L-vormige gebouwen van
de openbare school C (Van Deventerlaan 16) en de voorm. openbare U.L.O.-school
(Plaats van Middendorp ong.). De laatste heeft een opvallende ingangspartij. Iets
jongere scholen voor lager onderwijs zijn de R.K. lagere school Lusthofstraat 7-11
(circa 1930, B.J. Koldewey) en de in zakelijk-expressionistische stijl ontworpen Chr.
lagere Groen van Prinstererschool (Paradijsstraat 51; 1931, P. van der Mast) en
Emmaschool (Vijverhof 7; 1932, A. van Essen). De voorm. R.K. M.U.L.O.-school
(Oranje Nassaustraat 3; circa 1925), het aangrenzende gymnastieklokaal (1915) en
de in robuuste traditionalistische vormen uitgevoerde bewaarschool bij Oosteinde
75 (1931) maakten oorspronkelijk deel uit van de zusterschool van het Mariagesticht
(Oosteinde 77).
Middendorp (Kerkstraat 65-65a). Dit gepleisterde, L-vormige, tweelaags gebouw
werd in 1639 gevormd door
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samentrekking van drie laat-middeleeuwse panden en kreeg rond 1800 aan de
straatzijde het huidige aanzicht. Binnen bevinden zich onder meer de
laatmiddeleeuwse kapconstructies en een kelder met vier kruisribgewelven op ronde
middenpijler. Van 1789-1862 was het gebouw in gebruik als logement ‘De
Oranjezaal’. Van de toen toegevoegde kaatsbaan en twee speelhuizen resteert één
laat-18de-eeuws speelhuis (met tentdak) aan de Vliet.
Hofwijck (Westeinde 2). Dit in 1641-'43 voor Constantijn Huygens opgetrokken
rijzige classicistische buitenhuis heeft een souterrain, twee bouwlagen en een tentdak.
Het staat in een rechthoekige vijver en is via een gemetselde boogbrug verbonden
met een symmetrisch aangelegde tuin. Huygens ontwierp huis en tuin zelf - in
samenwerking met Jacob van Campen - en de bouw vond plaats onder leiding van
Pieter Post. In 1750 werd het huis door de laatste bewoner van de familie Huygens
verkocht en in 1869 viel een deel van de tuin ten offer aan de spoorlijn Den
Haag-Gouda. Na de aankoop van het verwaarloosde buiten in 1913 door de Vereniging
Hofwijck volgde in 1925-'28 een eerste restauratie (1925-'28), waarbij behalve het
huis ook het overgebleven deel van de tuinen werd hersteld onder leiding van D.F.
Tersteeg. Een tweede restauratie van het huis is uitgevoerd in 1954-'55. Bij de
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Voorburg, Huis de Werve, plattegrond

ingang tot de tuin is toen tevens een poortgebouw met portierswoning gebouwd. Met
de aanleg van het nieuwe verhoogde station Voorburg (1988) is ook een deel van de
tuinen gereconstrueerd. In 1996 heeft men aan de zijde van de Vliet een ‘uitzit’
verwezenlijkt, zoals die ook in de oorspronkelijke tuin aanwezig was. Het huis is
sinds 1928 ingericht als museum.
Vlietzicht of ‘In de wereldt is veel Gevaer’ (Schoolstraat 43). Dit L-vormige
buitenhuis kwam in 1793 tot stand voor Abraham Louis Nau. De middenpartij aan
de Vlietzijde wordt bekroond door een versierd tympaan, dat evenals de deur van de
hoofdingang is uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. De gang heeft stucwerk in Lodewijk
XV-stijl. Terzijde staat het koetshuis met koetsierswoning (circa 1850), voorzien van
gietijzeren roosvensters en schuifvensters.
Hoekenburg (Effathalaan 31c) is een wit gepleisterd neoclassicistisch buitenhuis,
gebouwd in 1809 (gevelsteen) voor A.F. en A.H. Thorbecke ter vervanging van het
17de-eeuwse huis Hooghenburgh. Van dat huis is mogelijk de frontondecoratie
afkomstig. Rond 1910 heeft men de voorgevel opnieuw beklampt. Het in 2003 tot
appartementen verbouwde huis bevat inwendig barokschilderingen en een trappenhuis
uit 1809. In 1828 was de buitenplaats Hoekenburg in handen van H.J. Caan, die het
naastgelegen Arentsburgh opkocht en aan zijn bezit toevoegde, waarna het als een
geheel bleef bestaan.
Vreugd en Rust (Oosteinde 14) werd in 1751 gebouwd voor Jan van Schuylenburg
en rond 1820 in opdracht van P.J. Groen van Prinsterer verbouwd in de huidige
neoclassicistische vorm met achter (Vlietzijde) een middenrisaliet met serre en balkon.
Het nu als hotelrestaurant dienende gebouw ligt in een landschapspark met overtuin,
aangelegd rond 1830 naar plannen van J.D. Zocher jr. en sinds 1918 een openbaar
wandelpark. De door Zocher ontworpen, wit gepleisterde oranjerie (Oosteinde 1) in
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de overtuin dateert uit 1837 en heeft een halfronde uitbouw met ronde houten
belvédère (‘De Koepel’). Aan de Parkweg staat een toegangshek uit 1910, afkomstig
van de Wereldtentoonstelling in Brussel (herplaatst 1983).
Huis de Werve (Park de Werve 1) is een grotendeels gepleisterd T-vormig
buitenhuis. Van een in 1801 gesloopte - in oorsprong middeleeuwse - ridderhofstad
bleef alleen het bouwhuis met achtkantige traptoren behouden (1619). In opdracht
van J. Ancher werd daaraan rond 1820 een dwars voorgebouw toegevoegd, waaraan
A.J. Bicker Caarten in 1894 een verdieping liet toevoegen. Verbouwingen volgden
in 1913 en 1942; het gebouw is in 1969-'70 gerestaureerd en heeft in 1987 een
colonnade gekregen.
Middenburg (Westeinde 28). Dit gepleisterde forse buitenhuis, uitgevoerd in
neo-Lodewijk XVI-stijl met souterrain en hoekrisalieten, kwam in 1869 tot stand
voor F.A. Vriese ter plaatse van een 17de-eeuws huis met dezelfde naam. Het werd
verbouwd nadat het in 1917 in bezit van E.L.C. Schiff was gekomen. Tegenwoordig
dient het als gemeentekantoor.
Het koetshuis werd in 1917 naar ontwerp van F.A. Koch gewijzigd in een garage
met chauffeurswoning. De tuin heeft men in 1917-'19 naar ontwerp van H.A.C.
Poortman veranderd als een wandelpark in gemengde tuinstijl. Hetzelfde gebeurde
met de overtuin (bij Westeinde 26), nu Park Sonnenburgh.
Arentsburgh (Effathalaan 31). Ter vervanging van een al in 1451 vermeld huis
liet M.E.E. Nolthenius de Man in 1912 naar ontwerp van J.J., M.A., en J. van
Nieukerken een nieuw buitenhuis bouwen in de neoclassicistische variant van de
Nieuw Historiserende stijl. Van 1925 tot 2002 diende het als internaat van Effatha,
het Instituut van de Vereeniging tot Bevordering van Christelijke Opvoeding en
Onderwijs van Doofstomme Kinderen en Jongelieden (opgericht 1888). Uitbreidingen
en verbouwingen zijn uitgevoerd in 1925-'30 en 1953.
Eemwijk (Oosteinde 114). Ter vervanging van een ouder huis met dezelfde naam
liet de Rotterdamse groentehandelaar en -exporteur C. Blad in 1918 het huidige
landhuis in ‘Um 1800’-stijl bouwen naar ontwerp van R.J. Hoogeveen. In dezelfde
stijl opgetrokken is de voorm. tuinmanswoning (Oosteinde 116). D.F. Tersteeg leverde
het ontwerp voor de tuinaanleg. Aan de straatzijde staat een monumentaal toegangshek
(circa 1918).
Rusthof (Oosteinde 23). Van deze buitenplaats is het huis gesloopt in 1911.
Behouden is de voorm. oranjerie, die rond 1700 werd vernieuwd en tussen 1760 en
1788 de huidige vorm kreeg. Achter de brede tweelaags voorbouw ligt een oudere
en lagere aanbouw, voorheen de tuinmanswoning.
Woonhuizen. De oudste huizen van Voorburg zijn eind-16de-eeuwse dan wel
vroeg-17de-eeuwse diepe huizen, waarvan een aantal in de 18de of 19de eeuw een
nieuwe gevel heeft gekregen. Een laat-16de-eeuwse kern heeft 't Swaantje (Herenstraat
76), een woon- en winkelpand met blokbepleistering en twee etalagekasten, waarvan
één dateert uit circa 1850 en de ander in 1972 naar oud voorbeeld is bijgemaakt. Een
trapgevel uit circa 1640 met kruisvensters en sluitstenen met maskerkop-decoratie
heeft het huis Vossenburch (Herenstraat 51). De in gele baksteen opgetrokken
trapgevel van Kerkstraat 52 is voorzien van ontlastingsbogen in rode steen. Het in
1630 gebouwde huis Schoolstraat 27 kreeg rond 1750 een klokgevel met houten
gevelbekroning en een deuromlijs-
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ting in Lodewijk XV-stijl. Iets jonger zijn de lijstgevel met gesneden consoles van
Kerkstraat 59 (1759) en de ingezwenkte tuitgevel met fronton van Kerkstraat 13
(circa 1760). Een lijstgevel met eenvoudig geprofileerde kroonlijst hebben onder
meer Schoolstraat 23 en Kerkstraat 1a (beide met oudere kern), Kerkstraat 38 en
Kerkstraat 48 met doorrit (vroege 19de eeuw). Kerkstraat 42 kreeg rond 1820 een
gepleisterde pilastergevel met kroonlijst. Het gezien de muurankers 17de-eeuwse
brede pand Herenstraat 33-35 heeft rond 1800 het huidige aanzicht met forse
geprofileerde kroonlijst gekregen. Andere brede panden met lijstgevel zijn Herenstraat
55 (empire-ingangspartij) en Herenstraat 101, gebouwd in 1805 als notariswoning
met een ter hoogte van het middenrisaliet omhoog gebogen kroonlijst met consoles.
Dit gebouw is sinds 1968 in gebruik als museum. Het in de kern 17de-eeuwse huis
Herenstraat 6-8 heeft een laat-19de-eeuwse gepleisterde lijstgevel met omlijste
ingangspartij.
In neorenaissance-stijl gebouwd zijn de met tuitgevels uitgevoerde huizen Franse
Kerkstraat 2-8 (1888), het middenganghuis Oosteinde 94 (circa 1880) en de huizen
Oosteinde 105-107 (circa 1890). Rijk gedecoreerd in een combinatie van
neorenaissance- en chaletstijl is Herenstraat 13 (1893). Uit circa 1905 dateren de
met vakwerktopgevels uitgevoerde herenhuizen Koninginnelaan 134 e.v. en het pand
Herenstraat 86 met houten erker en jugendstil-winkelpui. Andere voorbeelden met
een opvallende winkelpui zijn Kerkstraat 44 (circa 1880) in rijke
neorenaissance-vormen, Herenstraat 153 (circa 1910) met jugendstil-details en
Herenstraat 129 (circa 1910) met klinknagelpui. Het woon- en winkelpand
Herenstraat 54, tegenwoordig Huygens apotheek, heeft een herbouwde gevel met
hergebruikte elementen uit circa 1880. De onderwijzerswoning Parkweg 20 werd in
1906 gebouwd bij de Van Wassenaer Hoffmanschool naar een ontwerp met jugendstilen chaletstijl-elementen van G.P.J. Klumper. Uit datzelfde jaar dateert ook de voorm.
haltewachterswoning van de Z.H.E.S.M. Oosteinde 140-142. Dit dubbele huis met
houten topgevelbeschot is vergelijkbaar met de huizen Weverslaan 2-14. Het wit
gepleisterde pand De Bloeiende Appelboom (Weverslaan 34; 1912) is het woonhuis
geweest van de beeldhouwer en architect V. Huszar. Het woningbouwcomplex
Parkweg e.o. werd in 1917-'18 verwezenlijkt in opdracht van de ‘Voorburgsche
Woningbouwvereeniging’. In kubistisch-expressionistische stijl door H. van der
Kloot Meijburg voor eigen gebruik ontworpen is het huis De Burcht (Parkweg 7-9;
1921). Een opvallend voorbeeld van een huis in zakelijk-expressionistische stijl is
Vronesteijn (Oosteinde 237; 1935).
Boerderijen. Uit 1760 (gevelsteen) dateert de langhuisboerderij Essesteijn (Essepad
6-8), met zadeldak tussen tuitgevels. Haaks op het hoofdgebouw staat een bijschuur
in gele baksteen. De 18de-eeuwse boerderij Woelwijk (Oosteinde 193) heeft als
woongedeelte een neoclassicistisch herenhuis.
Windmolen ‘De Vlieger’ (Essepad 3) is een met riet gedekte achtkante grondzeiler,
gebouwd in 1621 als poldermolen en in 1989 verplaatst naar de huidige locatie.
Het voorm. stoomgemaal (Van Woudekade 27) werd gebouwd in 1872 en rond
1930 geëlektrificeerd. Het met gele baksteen in eclectische vormen opgetrokken
machinegebouw heeft een tweelaags middendeel en lagere zijvleugels.
Bruggen. In verband met de verbetering van de Vliet tussen Delft en Leiden
bouwde men bij Voorburg in 1891-'92 drie vaste boogbruggen, die in 1919 werden
gewijzigd in ophaalbruggen met een stalen bovenbouw. Het betreft de Kerkbrug,
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voorheen Voorburgsche Brug (bij Kerkstraat 65), de Wijkerbrug (bij Wijkerlaan 1)
en voor voetgangers de Nieuwe Tolbrug of ‘Kippetjesbrug’ (Hoekweg). Alle drie
hebben terzijde een brugwachtershuisje uit 1892 in vakwerkbouw. In 1907 op de
grens van Voorburg en Leidschendam is voor de Hofpleinlijn de ijzeren
Vlietspoorbrug (bij Westvlietweg 1) gebouwd.
Het bronzen standbeeld van Corbulo (Prins Bernhardlaan ong.), vervaardigd in
1964 door A. Termote, eert de Romeinse veldheer die in 47 na Chr. de ‘Fossa
Corbulonis’ (de latere Vliet) liet graven.
Parken. Het Park 't Loo is een langgerekte groenstrook temidden van de bebouwing
van Voorburg (van Oosteinde tot N. Beetslaan). Een oud servituut bepaalt dat er
vanaf de buitenplaats Vreugd en Rust een eeuwigdurend uitzicht op het dakkoepeltje
van Huis ten Bosch (Den Haag) moet zijn. Op basis van een herinrichtingsplan uit
1994 heeft het park een meer open karakter gekregen. Een heuvel aan het noordelijke
uiteinde biedt zicht op Huis ten Bosch. Het kleine Juliana Bernhardpark (Parkweg
ong.) is ontworpen door H. Roeters van Lennep ter gelegenheid van het huwelijk
van prinses Juliana met Bernhard von Lippe-Biesterfeld (7 januari 1937). Op een
dam in de vijver staat een gemetselde herinneringsbank met een leeuwenbeeld van
A. Termote.
De Alg. begraafplaats (Parkweg 105) werd in 1874 aangelegd met een
grafdelverswoning en een neoclassicistisch gepleisterd poortgebouw, aan weerszijden
geflankeerd door een lagere vleugel.

Voorhout
Dorp, ontstaan in de 10de eeuw aan de rand van een strandwal. Langs de voormalige
heerweg (Herenstraat) kwam een wegdorp tot ontwikkeling tussen de wat hoger
gelegen kerk en de brug over de 17de-eeuwse Haarlemmertrekvaart. Aan de oostzijde
van Voorhout werd in 1843 de spoorlijn Haarlem-Leiden aangelegd. Op de verdichting
en uitbreiding van de bebouwing aan weerszijden van de Herenstraat volgde na de
Tweede Wereldoorlog de bouw van nieuwe woonwijken aan de noord- en zuidzijde.
De Herv. kerk (Herenstraat 51), oorspronkelijk gewijd aan St. Bartholomeus, is
het restant van de middeleeuwse parochiekerk en bestaat uit het van oorsprong
14de-eeuwse koor, twee kleine 16de-eeuwse transeptarmen en een dakruiter. Deze
bouwdelen doorstonden de verwoesting van de kerk in 1573. Het schip en de toren
werden pas in 1768 hersteld. In 1809 verdeelde men de kerk in een oostelijk
(protestants) deel en een
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Voorhout, Herv. kerk en R.K. St.-Bartholomeuskerk

westelijk (rooms-katholiek) deel. De toren en het schip maakten in 1882 plaats voor
de huidige R.K. St. Bartholomeuskerk. De oude met tufsteen beklede koorpartij werd
in 1913-'14 hersteld en vergroot met een driezijdige bakstenen koorsluiting. Tot de
inventaris behoort een midden-17de-eeuwse preekstoel. Op het kerkhof staat een
baarhuisje uit circa 1880.
De R.K. St.-Bartholomeuskerk (Herenstraat 49), een neogotische
pseudo-basilicale kerk met driezijdig gesloten koor en een slanke toren met naaldspits,
werd in 1882 gebouwd naar ontwerp van E.J. Margry. De kerk is gerestaureerd in
1953, de toren in 1986. Het interieur, met een beschilderde, ziende houten kap over
het middenschip, bevat altaren van atelier Margry. Uit 1930 dateert de pastorie (bij
Herenstraat 49).
Scholen. De Chr. lagere school (Jacoba van Beierenweg 130) is een tweeklassig
schoolgebouw uit 1921 met bijbehorende onderwijzerswoning. De voorm. R.K.
jongensschool St.-Antonius (Ter Haar Romenijstraat 1), een langgerekt
expressionistisch schoolgebouw, dateert uit 1934.
De brandweerkazerne met woonhuis (Boerhaavestraat 52), gebouwd in 1925, is
een zakelijk-expressionistisch hoekpand voorzien van een karakteristieke slangentoren
met zadeldak.
Het Boerhaavehuis (Kerkweg 11) is een deels in hout uitgevoerd herenhuis met
links een lagere dwarsvleugel. Het in de 17de eeuw als Herv. pastorie gebouwde
huis werd verbouwd in 1768 en hersteld en uitgebreid in 1908. Herman Boerhaave,
bekend als hoogleraar medicijnen en botanie aan de universiteit van Leiden, werd
hier in 1668 geboren. Tegenwoordig is het huis als oudheidkamer in gebruik. De
tuin is in 1994 naar 17de-eeuws geometrisch voorbeeld gereconstrueerd. Voor de
beplanting is gebruik gemaakt van soorten genoemd in de ‘Index Alter’ van
Boerhaave.
Kwekerswoningen met bollenschuren. Een vroeg voorbeeld van een woonhuis
met bollenschuur is J. van Beierenweg 144 uit 1884. Het in 1902 door de firma C.
Colijn & Zn. gebouwde kwekerijcomplex J. van Beierenweg 75-77 bestaat uit een
bollenschuur (1924 uitgebreid) geflankeerd door twee huizen met rijk gedecoreerde
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Voorhout, Boerhaavehuis

voorgevels. C. Colijn stichtte het bloembollenbedrijf in 1894 in een pand aan de
overzijde van de weg. Andere karakteristieke voorbeelden zijn kwekerij Bloemoord
(J. van Beierenweg 49-51) van de firma Th.P. van der Hulst (1910) en het pand
Engelselaan 16 (1913). De bollenschuur bij J. van Beierenweg 120 heeft een plat
dak. Zo ook de uit 1928 daterende tweelaags bollenschuur J. van Beierenweg 93 van
de firma C. van der Vlugt en wat verder ten noorden van Voorhout de in 1925 voor
P. van Reisen gebouwde bollenschuur Loosterweg 8 met aangebouwd kantoor en
opslagruimte.
Boerderijen. Uit 1632 dateert de boerderij Klein Bouwlust (J. van Beierenweg
126) met topgevel, kelder en opkamer, en een aangebouwd zomerhuis. In oorsprong
eveneens 17de-eeuws is de boerderij Rijnoord (Van der Bergh van Heemstedeweg
1). Naast het woongedeelte met kelder en opkamer staat een met riet gedekt rond
karnhuis uit 1851. De 18de-eeuwse boerderijen J. van Beierenweg 102 en 136 hebben
een topgevel en een terzijde geplaatst zomerhuis. Interessant zijn verder de L-vormige
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Voorhout, Kwekerijcomplex Jacoba van Beierenweg 75-77 (1994)

boerderij Herenstraat 2a (1870) en de boerderijen Klein Boekhorst (Beukenrode 1;
1879) en Laag Teylingen (F. van Borselenlaan 2; 1895).
Aan de Haarlemmertrekvaart staat de uit 1783 daterende poldermolen ‘Hoop doet
Leven’ (Elsgeesterlaan ong.), een grondzeiler met een ronde bakstenen romp, scheprad
en een met riet gedekte kap. De molen is na 1997 vanuit Rijnsburg naar de huidige
plaats overgebracht naar de polder Elsgeest.

Voorschoten
Dorp, ontstaan op een strandwal en voor het eerst vermeld in 866. Het dorp
ontwikkelde zich langs de doorgaande weg (Schoolstraat) en een parallel hieraan
gelegen en als markt dienende brede weg (Voorstraat). Tot ver in de 19de eeuw bleef
de langgerekte bebouwing geconcentreerd aan beide straten en de verbindende stegen.
Op de strandwal ontstonden verder verschillende buitenplaatsen. Ten noorden van
de dorpskern werd in 1858 een zilverfabriek gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog
is Voorschoten een forensendorp geworden, waarbij de beschikbare ruimte, zowel
zuidelijk richting Vliet als noordelijk richting spoorlijn Den Haag-Leiden (station
1992-'95), is volgebouwd. De dorpskern is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Kerkplein 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Laurentius, is een
driebeukige zaalkerk voorzien van een ingebouwde westtoren van vier geledingen
met haakse steunberen, achtzijdige lantaarn en naaldspits. Rond 1540 verrees de
laat-gotische toren met een plint van Gobertangesteen. Ter vervanging van het in
1573 afgebrande en vervolgens herbouwde schip, kwam in 1868 het huidige schip
tot stand naar een neogotisch ontwerp van J.A. van der Kloes en A. Druiding. Bij
een ingrijpende torenrestauratie in 1955-'58, onder leiding van H. van der Kloot
Meijburg, heeft men de toren verhoogd en voorzien van een lantaarn. Daarin hangt
een door Joannes Ouderogge gegoten klok (1704). Het kerkinterieur is in 1961
gemoderniseerd en in 2000-'02 hersteld. Het hekwerk om het kerkhof dateert uit
circa 1870. De deels omgrachte pastorie ‘De Pastoorye’ (Sir Winston Churchillweg
2) is een in de kern 17de-eeuws wit gepleisterd herenhuis, aansluitend op een
onderkelderd restant van een mogelijk middeleeuws huis.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Leidseweg 98) is een pseudo-basilicale kerk met
vijfzijdig gesloten koor en een toren van vier vierkante geledingen, één achtzijdige
geleding en een achtzijdige naaldspits met frontalen. Deze vroegneogotische kerk
kwam in 1865-'67 tot stand naar ontwerp van Th. Asseler. Het interieur wordt gedekt
door gestucte kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren een orgel van M.
Maarschalkerweerd, gebouwd rond 1890 met pijpwerk uit een orgel van Johannes
Mitterreither (circa 1770). Na de kerkrestauratie (1995-'96) heeft men zandstenen
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altaar geplaatst, afkomstig uit de gesloopte kerk O.L.-Vrouwe ten Hemelopneming
te Prinsenbeek. In eclectische vormen ontwierp Asseler de pastorie (Leidseweg 102;
1870). Tussen kerk en pastorie staat de zogeheten bondszaal (Leidseweg 100; 1900).
Geref. kerken. Achter een woonhuis staat de kleine neogotische zaalkerk Tolstraat
4 (1879) naar ontwerp van H. Onvlee. De Geref. kerk Het Kruispunt (Schoolstraat
2; 1924) heeft een kruisvormig grondplan met driebeukig ingangsportaal en een
terzijde staande toren.
Het dominicanessenklooster op het landgoed Bijdorp (Veurseweg 1) is een
U-vormig neoromano-gotisch complex uit 1887 waarin een deel van het 17de-eeuwse
buitenhuis is opgenomen. De neogotische kruiskapel heeft smalle hoektorens bij het
transept en bevat een neogotisch altaar afkomstig uit de kerk van Nieuwerkerk aan
den IJssel. Het in 2002-'04 gerestaureerde complex was de hoofdvestiging van de
Zusters van Voorschoten en is tegenwoordig een bejaardentehuis voor kloosterlingen.
Op het terrein ligt ook een eigen begraafplaats. Van het oorspronkelijke landgoed
Bijdorp, gesticht in 1697 door Johan de Bye en Anna Oosthoorn, resteert een gedeelte
van het landschapspark met een toegangshek (circa 1700) aan de Veurseweg.
Het ambachtshuis (Voorstraat 14) is een onderkelderd diep pand uit 1635 met
een maniëristische trapgevel waarvan het bovenste deel in de 19de eeuw is vernieuwd.
Het aangrenzende baljuwhuis

Voorschoten, Ambachtshuis (1983)
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Voorschoten, Raadhuis

(Voorstraat 12) werd kort na 1640 gebouwd en rond 1730 verbouwd en vergroot.
Dit pand heeft een rechte kroonlijst en natuurstenen banden. Ervóór staat een
gietijzeren dorpspomp (1868), vervaardigd door ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’.
Het postkantoor met directeurswoning (Voorstraat 17-19) is een rijzig pand uit
1905 met neogotische en neorenaissance-details en een tegeltableau.
Het raadhuis (Leidseweg 25) werd in 1925-'26 gebouwd in
zakelijk-expressionistische stijl naar ontwerp van W. Verschoor en had toen tevens
de functie van politiebureau en openbare school (met gymnastieklokaal). Het
oorspronkelijke raadhuisgedeelte is het blokvormige bouwdeel met gedrukt tentdak.
In 1986-'87 heeft men het toen al geheel als raadhuis in gebruik zijnde gebouw
gerestaureerd en uitgebreid.
De voorm. Chr. lagere school (Wijngaardenlaan 2a), nu openbare bibliotheek, is
een L-vormig schoolgebouw uit 1932 in zakelijk-expressionistische stijl naar ontwerp
van J.W. Reijneveld.
Berbice (Leidseweg 221). Deze oorspronkelijk ‘Allemansgeest’ geheten
buitenplaats werd in 1674 gesticht door Jan Poelaert. Het tweebeukige huis met aan
de voorzijde een middenrisaliet is in opzet 17de-eeuws. Cornelis Denijs liet het huis
rond 1739 verfraaien en voor en achter voorzien van een driezijdige overkoepelde
uitbouw. De uitbouw aan de voorzijde heeft een uurwerk (1739) en een hardstenen
bekleding in Lodewijk XVI-stijl (circa 1780).
Tussen 1688 en 1695 werd de geheel met boekweitdoppen geïsoleerde oranjerie
(Leidseweg 225) gebouwd in opdracht van Pieter de la Court van der Voort, auteur
van een belangrijk boek over tuinen (1737). Rond 1700 ontstonden de druivenmuur
en een mur à retranchements, een type fruitmuur met hoekige inhammen
(gerestaureerd 1996). Het landschappelijke park met vijver is rond 1820 aangelegd,
toen ook het huis de huidige naam kreeg. Elementen van de oudere formele aanleg
zijn daarbij behouden, zoals de loodrecht op het huis gerichte zichtas. In de vijver
ligt een klein schiereiland met als 19de-eeuwse folly een vervallen schijngraf met
zandstenen tombe. De voorm. koetsierswoning met koetshuis en paardenstal
(Benvenutolaan 8-10) is een langgerekt wit gepleisterd pand uit 1858, gebouwd toen
het buiten door fabrikant J.M. van Kempen was gekocht. Naast de in chaletstijl
uitgevoerde portierswoning (Leidseweg 223) uit 1893 staat een smeedijzeren
toegangshek (circa 1858).
Ter Wadding (Leidseweg 557) is een blokvormig buitenhuis met geblokte
hoeklisenen en een pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl, gebouwd in 1770 op de
fundamenten van een ouder huis. Rond het huis ligt een park in vroege landschapsstijl.
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Het jachthuis Ter Horst

Voorschoten, Buitenhuis Ter Wadding

(Horstlaan 12) werd in 1863 voor prins Frederik op de plaats van een in 1203 gesticht
kasteel gebouwd naar een ontwerp in Willem II-gotiek van P.F.W. Mouton. Het
interieur bevat tegeltableaus (Delfts blauw), lambriseringen en goudleerbehang. Bij
het jachthuis behoren een koetshuis met oranjerie (Horstlaan 1; 1701, met
wapensteen), het voorm. bouwhuis Horstlaan 6-10 (circa 1865; gepleisterd) en
Horstlaan 2 (1926). De grens van het jachtgebied, dat zich uitstrekte tot op Wassenaars
grondgebied, wordt gemarkeerd door hardstenen jachtpalen met het opschrift ‘Eigen
Jagt van Z.K.H. Prins Frederik’ aan de Horstlaan en de Veurseweg (zoals bij nr.
226).
Woonhuizen. Een 16de-eeuwse oorsprong heeft het driebeukige diepe huis
Treubstraat 21-23, dat bestaat uit een met riet gedekte laat-gotische éénkamerwoning
(circa 1550), een in de 18de eeuw gewijzigd voorhuis met kelder en opkamer
(mogelijk nog 16de-eeuws) en een achterhuis uit 1890. Inwendig bevat het huis oude
balklagen en een spiltrap. Het van een rood gesausde tuitgevel voorziene diepe pand
Molenlaan 5 is van oorsprong een laat-16de-eeuwse hallenhuisboerderij, die in de
17de eeuw is verbouwd tot een zogenaamde bierstekerij (opslaggebouw). In 1750
heeft men de stal vervangen door een nieuwe aanbouw met bierkelder en gelagkamer.
Uit de 17de eeuw dateren het later gepleisterde
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Voorschoten, Fabriek Van Kempen en Begeer (1977)

dwarse huis Treubstraat 33. Voorstraat 17 heeft een 18de-eeuwse afgeknotte
klokgevel in gele baksteen en Voorstraat 41 een 18de-eeuwse in- en uitgezwenkte
gevel. Voorstraat 40 en 42 zijn voorzien van ingezwenkte tuitgevels. Opmerkelijk
is het oorspronkelijk als woonhuisgedeelte van een boerderij gebouwde pand
Koopmanswelvaren (Voorstraat 11). Dit in 1775 in Lodewijk XVI-stijl gebouwde
dwarse huis heeft boven de omlijste ingang een gevelpartij met pilasters. Het interieur
bevat een vestibule met stucwerk uit de bouwtijd en een pronkkamer versierd met
geschilderde behangsels waarop arcadische landschappen.
In 1867 verrees het sobere eclectische huis Voorstraat 37. Vergelijkbaar hiermee,
maar gepleisterd, is het huis Voorstraat 39 met uitgebouwd ingangsportaal. De wit
gepleisterde villa Helvetia (Leidseweg 40) werd in 1882 in vroege chaletstijl gebouwd
voor J.M. van Kempen, directeur van de zilverfabriek. Karakteristieke
neorenaissancevoorbeelden zijn het forse herenhuis Beresteyn (Leidseweg 191; circa
1885), het doktershuis Voorstraat 23 (circa 1890) en de met opvallende
hoektorenpartijen ontworpen villa's Leidseweg 37-41 (circa 1890). Het woon- en
winkelpand Voorstraat 3, vroeger bekend onder de naam ‘De Blauwe Ster’, heeft
een houten winkelpui in neorenaissancestijl (circa 1895) en een winkelinterieur uit
circa 1910. In chaletstijl uitgevoerd is Leidseweg 35 (circa 1905). Voorbeelden van
volkswoningbouw zijn het complex St.-Nicolaaspark (Leidseweg 206-252; circa
1910), bestaande uit een blok eenlaagspanden en een blok tweelaags woningen met
hoekgevelpartij, en de woningen Leidseweg 500-522 met neorenaissance-details.
Hotel-café-restaurant ‘Het Wapen van Voorschoten’ (Voorstraat 16) werd in
1898 na brand in neorenaissance-stijl herbouwd. Het brede tweelaags pand heeft
hoekrisalieten met tuitgevels en een houten veranda met balkon.
Boerderijen. De oudste boerderijen van Voorschoten, veelal op een omgracht
terrein gelegen, stammen nog uit het begin van de 16de eeuw en hebben een
uitgebouwde onderkelderde opkamer. Als oudste geldt De Mariahoeve (Veurseweg
215), maar De Donkwoning (Donklaan 80), gedateerd op kelderanker 1564, Veurseweg
290, Leidseweg 517-519, Generaal Spoorlaan 24 (met karnmolen en 19de-eeuws
bedrijfsgedeelte), Leidseweg 227 en Kniplaan 3 stammen ook uit de 16de eeuw. Het
woongedeelte van Woelwijklaan 11 kreeg in de 17de eeuw een topgevel, die rond
1775 onder één kap werd gebracht met de opkamer. De onderkelderde opkamer met
tudorboogvormige keldervenster van Vliet en Wegen 3 stamt uit circa 1540 en kreeg
rond 1770 en indeling voor een pachter en zijn pachtheer. In de 16de eeuw had De
Hooghkamer (De Hooghkamer 2) een relatief hoge kelder met tongewelf, doch is in
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1651 (steen) verbouwd en kreeg in de 19de eeuw een zomerhuis. Essenlaan 3 (Oud
Woelwijk) was oorspronkelijk een 16de-eeuws woonhuis met een dwars daarop
geplaatste stalgedeelte. Een inpandige onderkelderde opkamer hebben Oude
Adegeesterlaan 1 (circa 1590) en Oude Adegeesterlaan 5 (circa 1650) met 19de-eeuws
zomerhuis en karnhuis, Lindenhoeve (Lindepad 1; steen: 1796), Voorstraat 31 (na
brand herbouwd 1867). De herenboerderij Adegeest (Bachlaan 20) heeft een wit
gepleisterd eclectisch woonhuis (circa 1865) met houten veranda. Uit 1885 dateert
de langhuisboerderij Vredebest (Leidseweg 553). De bollenschuur van ‘B. Hoogwerff
Kroon’ (Veurseweg 265; circa 1925) is een fors drielaags pand met luiken en plat
dak.
De voorm. Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren
Werken, Van Kempen en Begeer (Leidseweg 219) werd in 1835 gesticht
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door J.M. van Kempen. In 1858 verhuisde de fabriek naar een nieuw gebouw nabij
de door Van Kempen gekochte buitenplaats Berbice. De langgerekte fabrieksgevel
is voorzien van gietijzeren rondboogvensters en daartussen cordonlijsten afgewisseld
met rozet-ankers.
Deze vroeg-eclectische gevel wordt geaccentueerd door trapgevels met een
balustrade en een middenrisaliet bekroond door schilddragende leeuwen. Het huidige
deels gepleisterde aanzicht dateert uit 1909. De betimmering met intarsiawerk in de
directiekamer is ontworpen door de graficus M.C. Escher. In 1985-'87 heeft men het
fabrieksgebouw verbouwd tot hoofdkantoor van het modeconcern Mexx.
Op het voorplein staat een gietijzeren tuinvaas (geplaatst 1890). Het door de firma
Braat geleverde ijzeren toegangshek (1901) is een jugendstil-ontwerp van J.J.
Warnaar. Bij de fabriek behoorden diverse dienstwoningen, zoals de voor
kantoorpersoneel gebouwde woningen Leidseweg 195-203 (1901), die bekend stonden
als ‘De Inktpot’. De woning Benvenutolaan 31 is de laatst overgeblevene van drie
in 1918 door de firma Wernink Beton gebouwde prefab-betonwoningen.
De poldermolen ‘Knipmolen’ (Kniplaan ong.) is een ronde grondzeiler uit circa
1800 met scheprad, stenen romp en een met riet gedekte kap. Deze in 1970-'71
gerestaureerde molen aan de Vliet bemaalde de Knippolder.
Het voorm. gemaal ‘De Vereeniging’ (Oude Veenpad ong.) werd in 1878 gebouwd
naar ontwerp van J. Goldberg en zorgde voor de bemaling van vier polders in
Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar. In 1922 heeft men de stoommachine
door een dieselmotor vervangen.
Het Burgemeester Berkhoutpark (bij Leidseweg 25-27) is een door de
Nederlandsche Heidemaatschappij in landschappelijke stijl ontworpen wandelpark,
dat in 1936-'44 in fasen werd aangelegd als werkverschaffingsproject. Het initiatief
kwam van burgemeester M.F. Berkhout.
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Voorschoten, Kasteel Duivenvoorde

Het omgrachte kasteel Duivenvoorde (Laan van Duivenvoorde 4), gelegen ten
zuidwesten van Voorschoten, bestond in oorsprong uit een 13de-eeuwse woontoren.
Bij een verbouwing in 1631 in opdracht van Johan van Wassenaer van Duivenvoorde
kreeg deze toren zijn maniëristische aanzicht. Een vermoedelijk 16de-eeuws
L-vormige bouwdeel werd toen uitgebreid tot een hoog opgaande middenbouw,
geflankeerd door iets lagere dwarsvleugels aan weerszijden van het voorplein. Voor
en achter bevinden zich geblokte zandstenen poortjes uit 1631. Binnen dateren het
trappenhuis en de beschilderde balkenplafonds en gemetselde poortjes in de voorhal
uit die tijd. Arent van Wassenaer en Anna Margaretha Bentinck lieten het interieur
in 1717 moderniseren, waarbij mogelijk naar ontwerp van Daniël Marot de Grote
Zaal met betimmeringen en stucplafonds in Lodewijk XIV-stijl tot stand kwam. In
opdracht van H.J.C. baronesse van Neukirchen gen. Nyvenheim en haar echtgenoot,
de Zeeuwse jhr. J. Steengracht, volgden verdere interieurwijzigingen, waaronder een
neogotisch portaaltje met stucgewelf (circa 1840) en een behang met bijbehorende
stoffering in de Blauwe Logeerkamer (circa 1860). Hun zoon H.A. Steengracht liet
rond 1880 betimmeringen uit circa 1750 inbrengen; deze zijn afkomstig van
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het ambachtshuis te Oosterland (Z). In 1958-'63 is het kasteel gerestaureerd onder
leiding van E.A. Canneman. Een deel van het kasteel is als museum ingericht.
Waarschijnlijk rond 1717 werden de tuinen aanmerkelijk vergroot, waarbij de
bescheiden 17de-eeuwse aanleg werd veranderd in een geometrische tuinaanleg,
mogelijk naar ontwerp van Daniël Marot. In de loop van de 18de eeuw heeft men
een deel van de parterres veranderd. Vanaf 1840 kreeg het park, wellicht op
aanwijzing van J.D. Zocher jr., een landschappelijke aanleg. Van een in 1839 door
de Engelse architect T.J. Donaldson gemaakt totaalontwerp voor het kasteel kwam
rond 1845 alleen de terrasbrug tot stand. Dit terras met aan weerszijden bruggen
werd aangekleed met klimplanten en heesters. De 18de-eeuwse tuinvazen op de
bruggen zijn vervaardigd door J.P. van Baurscheit sr. naar ontwerp van Daniël Marot.
Aan het begin van de oprijlaan bij de Veurseweg staat een ijzeren toegangshek
met 18de-eeuwse gemetselde pijlers bekroond door ronde kasteelltorentjes. In het
park staan verschillende 18de-eeuwse bijgebouwen, zoals een langgerekte
tuinmanswoning (Laan van Duivenvoorde 2; gewijzigd 19de eeuw), een koetshuis
met stal (bij nr. 2) en een dienstgebouw (nr. 3). In 1879 verrees het T-vormige
jagershuis (nr. 1) met trapgevels in neorenaissance-stijl. Bij het jachthuis staat een
botenhuis en bij de ten oosten van het kasteel gelegen 19de-eeuwse oranjerie heeft
men in 1958-'63 een Amsterdamse houten theekoepel geplaatst (afkomstig van
Prinsengracht 267).

Waarder
(gemeente Reeuwijk)
Wegdorp, ietwat verhoogd gelegen op een verlande rivierarm in een in de 12de eeuw
ontgonnen gebied. De dorpskern met 16de-eeuwse kerk ligt ten noorden van het
boerderijlint Westeinde-Oosteinde.
De Herv. kerk (Dorp 15) is een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor
en een achtzijdige houten klokkentoren. Het laat-gotische schip dateert uit het eerste
kwart van de 16de eeuw; het dwarsschip en koor kwamen blijkens een gevelsteen
tot stand in 1540. Na schade in 1573 volgde herstel in 1633. De westgevel is gedateerd
‘1774’ en uit die tijd dateert ook de klokkentoren; daarin hangt een klok uit 1438.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven en bevat een beschilderd
koorschot met tiengebodenbord (1782).
De Geref. kerk (Dorp 24) is een zaalkerk met rondboogvensters en drie
neoclassicistische ingangsportalen, gebouwd in 1887-'89 naar plannen van M.C. van
Wijngaarden.
De voorm. openbare lagere school (Dorp 17), gebouwd in 1882 als drieklassige
school in neorenaissancestijl, werd in 1921 als Chr. school in gebruik genomen. Na
restauratie en uitbreiding heeft het in 1993 de functie van Herv. verenigingsgebouw
gekregen.
De Alg. begraafplaats (Molendijk 32), aangelegd in 1874, heeft een baarhuisje
dat oorspronkelijk bedoeld was als grafdelverswoning. De in traditionalistische
vormen uitgevoerde aula (1957) is ontworpen door J. van Lokhorst.
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Boerderijen. Karakteristieke 19de-eeuwse langhuisboerderijen aan het boerderijlint
ten zuiden van de dorpskern zijn Westeinde 21, de met riet gedekte Oosthoeve
(Oosteinde 14) en de uit 1848 daterende boerderij Westeinde

Waarder, Herv. kerk (1984)

49 met opvallende in- en uitgezwenkte klokgevel. Een zeer brede voorgevel hebben
de langhuisboerderijen Westeinde 31 (1862; jaartalankers) en Westeinde 63 (1860;
afgeknotte klokgevel). De boerderijen De Groendijck 39 (1853) en 53 (1868) hebben
een ingezwenkte lijstgevel. Rond 1880 gebouwd met een serliana zijn Westeinde 13
en 73, De Groendijck 41 (1877) en Vredebest (Oosteinde 16). De laat-19de-eeuwse
boerderij Westeinde 12 heeft neorenaissance-details en een sierspant.

Waddinxveen
Dijkdorp, ontstaan in de 13de eeuw als veenontginning op de westoever van de
Gouwe. De bebouwing concentreerde zich langs twee noord-zuid lopende
ontginningsassen; bij de Gouwe de Noordkade-Zuidkade en ten westen daarvan de
Dorpsstraat. Later ontstond bebouwing langs de verbindende Kerkweg. In de 19de
eeuw kwam in het dorp een (arbeidsintensieve) hout- en papierindustrie tot
ontwikkeling met inbegrip van een meubel- en speelgoedfabriek. Na de Tweede
Wereldoorlog is Waddinxveen uitgebreid aan de noord- en later ook aan de zuidzijde
(Zuidplas).
De Herv. kerk (Kerkweg-Oost 232) is een grotendeels gepleisterde T-vormige

Waddinxveen, Herv. kerk (1976)
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kerk met dorisch zuilenportiek en een klokkentoren met ionisch front en twee houten
geledingen. Deze neoclassicistische kerk werd in 1837 naar plannen van A. Blaauw
gebouwd. Het interieur wordt gedekt door een houten koofplafond. Tot de inventaris
behoren een preekstoel (circa 1840) en een door J.P. Schmidt gebouwd orgel (1808).
De Remonstr. kerk (Zuidkade 59) is een eenvoudige neoclassicistische zaalkerk
met rondboogvensters, gebouwd in 1835-'36 en gerestaureerd in 1986. Het interieur
met stucgewelf op pilasters bevat een preekstoel en doophek in empire-stijl en een
door B.J. Gabry en J.F. Indermauer gebouwd orgel (1825).
De R.K. St.-Victorkerk (Zuidkade 175) is een pseudo-basilicale kerk met een
gepleisterd, vijfzijdig gesloten koor en een ingebouwde toren van drie geledingen
met een achtzijdige spits. Deze neogotische kerk verrees in 1879-'80 naar plannen
van E.J. Margry ter vervanging van een 17de-eeuwse schuilkerk (vergroot 1741).
De in 1991-'92 gerestaureerde kerk wordt inwendig gedekt door houten tongewelven
en bevat een Maarschalkerweerd-orgel (1871) en kruiswegstaties van atelier Margry.
De pastorie (Zuidkade 176; 1926) is ontworpen door J. Teppema.
Overige kerken. De kleine zaalkerk van Chr. Afgescheiden Gemeente (bij
Dorpsstraat 5; circa 1860) is voorzien van spitsboogvensters en een uitgebouwd
portaal. De Geref. kerk Vrijgemaakt (Stationsstraat 16), een zakelijk-expressionistische
kruiskerk uit 1929, heeft in de jaren zestig een

Waddinxveen, Tabaksfabriek

nieuwe voorgevel met betonnen klokkenstoel gekregen. Opmerkelijk is de voor
katholieken en gereformeerden gebouwde Ontmoetingskerk (Groensvoorde 1;
1968-'69, L. Roggeveen).
Het voorm. raadhuis (Zuidkade 8) kwam in 1910-'11 tot stand door verbouw en
uitbreiding van het woonhuis van wethouder K. van der Torren. Dit in rationalistische
stijl uitgevoerde pand met middenrisaliet en hoektoren is deels bekleed met zandsteen.
Het interieur en de glas-in-loodramen van het trappenhuis vertonen
jugendstil-invloeden.
Het postkantoor met directeurswoning (Kerkweg-Oost 157) is een blokvormige
villa uit 1914 met gepleisterde verdieping.
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Scholen. De Chr. lagere Prins Willem-Alexanderschool (Oranjelaan 1-3) werd in
1922 gebouwd als eenlaags middengangschool met bijbehorende onderwijzerswoning.
P.D. Stuurman ontwierp in zakelijk-expressionistische stijl enkele openbare lagere
scholen, te weten de Theo Thijssenschool (Kerkweg-Oost 230; 1926), een tweelaags
school met aan weerszijden een aangebouwd lokaal, en verder uit circa 1925 het nu
als cultureel centrum dienende schoolgebouw Kerkstraat 13 en de zesklassige school
De Kameleon (Kanaalweg 2-4) met gymnastieklokaal.
Woonhuizen. Rond 1860 gebouwd zijn de wit gepleisterde herenhuizen Nesse 16
(met stucwerkornamenten) en Zuidkade 10. Een ingezwenkte lijstgevel hebben de
huizen Dorpsstraat 66 en Nesse 18 (beide circa 1870). Het herenhuis Noordeinde
118 verrees in 1889 in neorenaissancestijl. Iets jonger zijn het complex
arbeiderswoningen J. Dorrekenskade-Oost 45-59 (circa 1900) en de met
chaletstijl-details uitgevoerde villa Dorpsstraat 1 (circa 1905). Decoratief metselwerk
met neorenaissance- en jugendstil-invloeden vertonen de vroeg-20ste-eeuwse huizen
Zuidkade 33-34, Kerkweg-West 46, Kerkweg-West 13 (1907) en verder Brugweg
19-21 met opvallend gekleurd metselwerk, Brugweg 23-25 en Brugweg 27 (1917).
De huizen Brugweg 29-31 (circa 1920) hebben een getrapte gevel met hoekpinakels.
Uit 1920 dateert het landhuis Sonnevanck (Kerkweg-Oost 220) met veranda. Het
paviljoenvormig huis Kerkweg-Oost 155 (circa 1925) heeft een zandstenen
deuromlijsting.
Boerderijen. Van de rond 1870 gebouwde herenboerderij Vredenburgh (Plasweg
26) is het gepleisterd blokvormig woonhuis uitgevoerd in neoclassicistische vormen.
Waardevolle boerderijen uit dezelfde tijd zijn de in gele ijsselsteen opgetrokken
dwarshuisboerderij Jagtlust (Noordeinde 130) en de langhuisboerderij
Henegouwerweg 114 met zomerhuis - beide met ingezwenkte lijstgevel. Voorbeelden
van rond 1890 gebouwde langhuisboerderijen zijn Bouwlust (Henegouwerweg 97),
met serliana op de verdieping, de Pulpe Hoeve (Noordkade 108) en de boerderij
Eben Haëzer (Noordeinde 106).
De voorm. kurkwarenfabriek van L. Vermeulen & J. Rupke (Noordkade
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68) werd in 1894 gebouwd en omvat een reeks bedrijfshallen met sheddaken en
ijzeren spantconstructies en een fabrieksschoorsteen. Het complex werd in 1926
ingericht als meubelfabriek.
De voorm. coöperatieve graanmaalderij ‘De Eendracht’ (Brugweg 2), een
gepleisterd tweelaagspand uit 1907 met mansardedak en jugendstilvormen, is na
uitbreiding in gebruik als meubeltoonzaal.
De voorm. tabaksfabriek van de firma L. Dobbelman (Noordkade 64) kwam in
1935-'40 tot stand naar plannen van P.D. Stuurman. Evenwijdig aan de weg staat het
langgerekte kantoorgebouw in kubistisch-expressionistische stijl met tweelaags
middenpartij en lagere zijvleugels. Het rijke interieur is deels behouden. De grote
glas-inloodramen in het trappenhuis zijn in mei 1941 geschonken door het personeel.
Achter het kantoorgebouw staan enkele bedrijfsgebouwen met sheddaken en een
watertoren in zakelijk-expressionistische stijl. Het complex is tegenwoordig als
kabelfabriek in gebruik. Het station (Stationsplein ong.) werd in 1934 gebouwd naar
ontwerp van H.G.J. Schelling. Het sobere pand is opgebouwd uit een ijzeren skelet
met baksteenvulling en omvat een hal met wachtruimte. De langgerekte goederenloods
is afgebroken.
De hefbrug over de Gouwe (bij Kerkweg-Oost 232) werd in 1936 door de firma
De Vries Robbé & Co. geleverd. Deze geklonken stalen brug heeft twee taps
toelopende heftorens in een open vakwerkconstructie. Het veelhoekige bedieningshuis
is voorzien van een koperen dak.
De Alg. begraafplaats (Kerkweg-West 19) is het voorm. kerkhof van de in 1838
afgebroken middeleeuwse Petruskerk. Er liggen diverse familiegraven uit de periode
vanaf 1886 en er is een aula in sobere expressionistische stijl (circa 1930).

Warmond
Dorp, ontstaan op een smal gedeelte van een strandwal en voor het eerst vermeld in
de 9de eeuw. In 1156 kreeg Warmond een eigen parochiekerk, iets ten noorden
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Warmond, Huys te Warmont, plattegrond

van de huidige dorpskern. Gaandeweg verschoof de bebouwing zuidwestwaarts naar
de parallel aan elkaar gelegen Dorpsstraat en Herenweg. Langs de Herenweg
ontwikkelde zich in de 17de en 18de eeuw een reeks buitenplaatsen die later
grotendeels met woningen en villa's werd bebouwd. Aan de spoorlijn Haarlem-Leiden
kreeg Warmond in 1863 een station (gesloopt). Nabij de kruising van de Herenweg
met de spoorlijn ontstond vanaf circa 1920 een dichtere bebouwing. In het noordelijke
deel van het dorp (Oosteinde) bereikte de bollenteelt tussen 1910 en 1930 haar
hoogtepunt. Het oostelijke deel ontwikkelde zich, vooral na de Tweede Wereldoorlog,
tot een belangrijk watersportcentrum, waartoe rond 1975 het zuidelijk deel van de
Zwanenburgpolder is veranderd in een waterplas ('t Joppe).
Huys te Warmont (Burg. Ketelaarstraat 31). Dit aan drie zijden omgrachte huis
wordt in 1362 voor het eerst vermeld. Uit die tijd stamt de kern van de toren aan de
zuidwestzijde. Na de verwoesting van het kasteel in 1420 bouwde men in de 15de
of begin 16de eeuw de westvleugel tegen deze toren. Nadat het kasteel in 1573 door
de Spanjaarden was verwoest, liet Johan II van Duivenvoorde tussen 1589 en 1601
de noordvleugel optrekken. Aan de binnenhofzijde kreeg dit bouwdeel in 1628-'29
een galerij naar ontwerp van Salomon de Bray. In 1775-'77 werd het huis in opdracht
van Cornelis Pieter baron van Leyden en zijn vrouw H.J. de Thoms gemoderniseerd
in Lodewijk XVI-stijl, zodat het huidige gepleisterde U-vormige landhuis tot stand
kwam. Daartoe werd de oostvleugel toegevoegd. De symmetrische voorgevel heeft
een middenrisaliet met een fronton voorzien van
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het alliantiewapen Van Leyden-De Thoms. Aan het uiteinde van de met een attiek
verhoogde zijvleugels staan vierkante paviljoens met tentdak, bekroond door een
open klokkenstoel met peervormige spits en wijzerplaten (circa 1780). In de rechter
klokkenstoel hangt een klokje met het wapen van Warmond in gotische stijl en het
opschrift ‘1392 et vocor Barbara’. Het kasteel is in 1961-'62 gerestaureerd. Het
interieur is uitgevoerd in eenvoudige Lodewijk XVI-stijl. De ronde muzieksalon in
het paviljoen op de zuidoostelijke hoek heeft rijk stucwerk in neoclassicistische stijl
met voorstellingen van bouwwerken, jachttaferelen en voorstellingen die de
wetenschap symboliseren.
Het omringende park werd vanaf 1810 in opdracht van Frederik baron van Leyden
gewijzigd in vroege landschapsstijl, maar het bevat nog enkele 17de- en 18de-eeuwse
formele elementen, waaronder de vierkante omgrachting en het Grand Canal achter
het huis. Bij de wijziging heeft men de gracht aan de voorzijde van het huis gedempt
en een slingerende oprijlaan en twee slingerende waterlopen aangelegd. Het
toegangshek aan de Herenweg bij de brug over de buitenste gracht dateert mogelijk
uit het begin van de 19de eeuw. Eind 18de eeuw gebouwd zijn het voorm. koetshuis
(Burg. Ketelaarstraat 33) en vermoedelijk

Warmond, Huys te Warmont

ook de dienstwoning Herenweg 139. De L-vormige oranjerie werd opgetrokken in
1830 (gevelsteen) en kreeg in 1910 in opdracht van de Leidse lakenfabrikant C.H.
Krantz een achterbouw van sintelsteen. Uit die tijd is ook het met sintelsteen
gebouwde speelhuisje in cottagestijl.
De toren van de oude Herv. kerk (Mgr. Aengenentlaan ong.) stamt uit de late
15de eeuw en heeft drie geledingen, een traptoren en een ingesnoerde naaldspits. De
bijbehorende, in 1527 aan St. Matthias gewijde, kerk werd in 1573 verwoest. Rond
1600 heeft men alleen de toren en het koor hersteld, maar na 1874 verviel ook het
koor. De toren is gerestaureerd in 1975-'76. Binnen de muren van de kerk en
daaromheen bevindt zich het kerkhof. In het koorgedeelte liggen enkele 17de-eeuwse
grafzerken, zoals die van de families Van Wassenaer en van Nicolaas van Mathenesse
(† 1617). Op de grafkelder waarin Petrus Codde († 1710) en enkele geestverwanten
zijn begraven, staat een hardstenen cippus met obelisk uit 1895. Zijn schorsing in
1702, op verdenking van jansenisme, leidde in 1723 tot de oprichting van de Oud
Kath. kerk. Naast de toren staat een grafmonument voor Frederik baron van Leyden
(† 1821).
De R.K. St.-Mathiaskerk (Herenweg 76) is een neogotische pseudo-basilicale
kruiskerk zonder toren, gebouwd in 1857-'59 naar ontwerp van Th. Molkenboer en
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in 1954 naar plannen van H. van Oerle uitgebreid met zijkapellen en een sacristie.
Het interieur wordt gedekt door gestucadoorde tongewelven. Tot de inventaris behoren
een 17de-eeuwse communiebank, afkomstig uit de Walburgiskerk te Antwerpen en
een later gewijzigd hoofdaltaar (1876, H.J. van den Brink). De pastorie (Herenweg
78) is uit 1900.
De Herv. kerk (Herenweg 82), een T-vormig gebouw met achtzijdige dakruiter,
werd gebouwd in 1875 naar een eclectisch ontwerp van A. van der Wilk. Het gebouw
heeft hoeklisenen bekroond door obeliskvormige ornamenten. Het interieur is voorzien
van stucwerkprofielen en trekstangen en bevat een door N.A. Lohman & Zn. gebouwd
orgel (1842; gerestaureerd 1962-'63) afkomstig uit de oude Herv. kerk. De forse
pastorie (Herenweg 84) dateert uit 1880 en heeft een gepleisterde, hoger opgetrokken
middenpartij.
Het voorm. R.K. St.-Nicolaasgesticht (Kerkdam 2) is een herenhuis uit circa 1780
met een door een fronton bekroond middenrisaliet en Lodewijk XVI-details. Het
gebouw was oorspronkelijk ingericht als Remonstr. kerk en diende van 1796 tot 1859
als R.K. kerk.
Het voorm. Groot Seminarie (Mgr. Aengenentlaan 1-3) werd gebouwd

Warmond, Herv. kerk
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Warmond, Raadhuis en dorpsschool

voor de priesteropleiding van het bisdom Haarlem. In 1799 begon men in het gebouw
van de voorm. Franse kostschool (1750). Hiervoor in de plaats verrees in 1821 een
U-vormig neoclassicistisch gebouw met houten klokkentoren. Naar plannen van Th.
Molkenboer werden in 1843 twee zijvleugels toegevoegd en aan de achterzijde een
kapel. Deze driezijdig gesloten neogotische kruiskerk heeft een kapellenkrans uit
1897. Tot de inventaris behoren een gesneden hoofdaltaar van L. Veneman (circa
1850) en een door J.J. Vollebregt gebouwd orgel (1863). Nadien zijn onder meer
een bibliotheek,

Warmond, Buitenhuis Vroenhof

een voorhuis (gesloopt 1975), een zusterhuis en een auditorium toegevoegd. De
omvangrijke uitbreiding ter rechterzijde dateert uit 1930 en bevat een tweede kapel
met klokkentoren. Het in 1970 gesloten complex is na verbouwing en restauratie
(1971-'76) in gebruik genomen als verpleeg- en bejaardentehuis ‘Mariënhaven’.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 36), een wit gepleisterd eenlaagspand met
souterrain, werd in 1866 gebouwd naar een eclectisch ontwerp van J. van Lith. De
hoofdfaçade met bordestrap grenst aan het dorpsplein.
Scholen. De voorm. dorpsschool (Dorpsstraat 38-40) kwam in 1861 tot stand naar
een neogotisch ontwerp van Th. Molkenboer. Het schoolgebouw met ingangsportaal
en de naastgelegen onderwijzerswoning zijn diepe panden met tuitgevels, versierd
met spitsboognissen. De voorm. bewaarschool, (Herenweg 80), nadien Chr.
kleuterschool, is een tweeklassig schoolgebouw uit 1875 met een uitgebouwd
ingangsportaal en tudorboogvensters.
Oostergeest (Laan van Oostergeest 1). Deze buitenplaats ontstond bij een in 1651
door Cornelis van Rosenburgh, schout en baljuw van Warmond, aangekochte
boerderij. Hij liet rond 1660 het huidige classicistische buitenhuis bouwen. Omstreeks
1710 volgde de uitbreiding met een koepelkamer of speelhuis. Kort na de aankoop
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in 1726 door vendumeester Cornelis Schrijver voor zijn zoon Paridanus Schrijver,
predikant te Warmond, kreeg het huis een omlijste ingang in Lodewijk XIV-stijl.
Sinds die tijd wordt het huis ‘Oostergeest’ genoemd. Bij een verbouwing begin 19de
eeuw zijn enkele empire-elementen toegevoegd. Het interieur bevat elementen uit
de 17de, het midden van de 18de en de vroege 19de eeuw.
Mogelijk naar ontwerp van J.D. Zocher jr. werd het park in de eerste helft van de
19de eeuw gewijzigd in landschapsstijl en voorzien van een lange slingerende
waterpartij In het park staan een in oorsprong 17de-eeuws koetshuis, twee
19de-eeuwse houten tuinkoepels en een tuinprieel (circa 1910).
Groot Leerust (Burg. Ketelaarstraat 1). Dit neoclassicistische buitenhuis kwam
in twee fasen tot stand. In 1717 liet de Engelsman Benjamin Breadly het huidige
achterhuis bouwen, waaraan in 1844 het voorhuis werd toegevoegd. Aan de Leede
staat een zeszijdige houten theekoepel met koepeldak uit 1815, waarschijnlijk
gebouwd voor J. Siberg, gouverneur-generaal van de V.O.C.
De Vroenhof (Herenweg 52) is een rijk eclectisch buitenhuis, gebouwd in 1865
voor notaris Johan de Crane ter vervanging van het huis Weltevreden, dat in de
huidige overtuin was gesitueerd. Aan de tweelaags middenpartij zijn in 1924 en 1930
in bijpassende stijl lagere zijvleugels toegevoegd. Het gietijzeren ingangshek dateert
uit circa 1865 en achter het huis staat in het park een oranjerie uit 1881.
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Warmond, Woonhuis Malgré Tout

Woonhuizen. Het diepe huis Jan Steenlaan 36, met een schoudergevel voorzien
van een toppilaster (console gedateerd ‘1611’), is het woonhuis geweest van de
schilder Jan Steen. Het diepe buurhuis Jan Steenlaan 38 dateert uit 1732 en ook de
wit gepleisterde dwarse huizen Dorpsstraat 69-71 zijn 18de-eeuws. Rond 1820
gebouwd zijn Herenweg 79, met omlijste ingangspartij, en het gepleisterde pand
Mgr. Aengenentlaan 2. Het in de 19de eeuw gepleisterde herenhuis Dorpsstraat 73
heeft een geprofileerde kroonlijst en een fraai gebeeldhouwde deur uit circa 1820.
Het was enige tijd in gebruik als postkantoor. Een 19de-eeuwse bepleistering heeft
ook het herenhuis Dorpsstraat 68-70, waarvan de rechte kroonlijst en deuromlijstingen
Lodewijk XVI-motieven vertonen. Een voorbeeld van een middenganghuis uit circa
1890 is het huis Sub Rosa (Herenweg 93).
Rond 1900 in chaletstijl gebouwd zijn de huizen Herenweg 47-49 en
neorenaissance-details vertoont het dubbele huis Herenweg 51-53 (circa 1905). Een
opmerkelijke eclectische vormgeving bezit het woningblok Herenweg 55-59 met
een overdekt balkon met forse corinthische zuilen en een schelpvormige bekroning.
De villa Hagheweyde (Oranje Nassaulaan 12-12a; 1912) verrees voor G.L. de Wetstein
Pfister naar een ontwerp in landhuisstijl van A.P. Smits en J. Fels. Het met riet gedekte
en met kruisvensters uitgevoerde landhuis Malgré Tout (Oranje Nassaulaan 16)
dateert uit circa 1912. Het in ‘Um 1800’-stijl opgetrokken landhuis Huize Gerto
(Oranje Nassaulaan 22; 1913-'15) heeft een loggia en een door zuilen gedragen
halfrond balkon. In expressionistische stijl uitgevoerd is het huis Burg. Ketelaarstraat
23 (1929). Opmerkelijk zijn de door de firma Padox gebouwde houten huizen
Herenweg 115-117 (1934).
Boerderijen. De rond 1700 gebouwde hallenhuisboerderij Meerrust (Dorpsstraat
5) heeft een met riet gedekt voorhuis met topgevel en links in een risalerend
gevelgedeelte een kelder met opkamer. De uit 1717 daterende hallenhuisboerderij
Jan Steenlaan 9-11 bezit een hoog voorhuis. Bij beide boerderijen staat een zomerhuis.
De gepleisterde, in oorsprong mogelijk 17de-eeuwse, boerderij Dorpsstraat 43 kreeg
bij een verbouwing rond 1860 het huidige eclectisch aanzicht met een hoger
opgetrokken middenrisaliet. De langhuisboerderij Het Zwanenburg (Jan Steenlaan
5-7) werd in 1880 in neorenaissance-stijl gebouwd en heeft, evenals het naastgelegen
zomerhuis, gesneden windveren en een geveltopversiering. Uit 1885 dateert de
langhuisboerderij Oudershoeve (Dorpsstraat 89) met siermetselwerk in gele baksteen.
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De bollenschuur met woonhuis Dorpsstraat 19 werd in 1902 gebouwd met een
mansardedak.
Horeca. Het stationskoffiehuis (Herenweg 1), een paviljoenvormig gebouw met
terras, werd rond 1920 gebouwd nabij het inmiddels gesloopte station. Het gebouw
van hotel De Stad Rome (Baan 4), dat van begin 19de eeuw tot 1867 de functie van
raadhuis had, werd rond 1905 verbouwd in eenvoudige jugendstil-vormen, evenals
het Hotel De Zon (Dorpsstraat 114) uit 1910.
Straatmeubilair. Bij de Haarlemmertrekvaart staat op de grens met Oegstgeest
een wit geschilderd smeedijzeren tolhek (Oranje Nassaulaan ong.) uit 1784 met
gekroonde wapens van de familie Van Limburg Stirum en het dorp Warmond. Uit
1871 dateert de vierkante nauurstenen dorpspomp aan de Dorpsstraat (tegenover nr.
36). De muziektent op de Baan werd rond 1930 opgericht en bestaat uit een met riet
gedekte houten bovenbouw op een bakstenen voet.
De post recreatietoezicht (Gemeentehaven ong.) is een eenvoudig bakstenen
gebouwtje uit circa 1910 met daarbij een botenhuis voor de reddingsboot.
De wit gepleisterde betonnen starttoren met commandopost (Sweilandpolder
7), gelegen aan de Kagerplassen ten oosten van Warmond, werd in 1921-'22
opgetrokken naar ontwerp van M.Th. Elout voor de Koninklijke Zeil-, Roei- en
Motorsportvereeniging ‘De Kaag’ (opgericht 1910). De commandopost onder een
uitkragend rieten tentdak heeft twee erkers en een balkon op zware consoles. Het in
1932 toegevoegde gebouw van de sociëteit De Kaag (Sweilandpolder 8) heeft een
met riet gedekt twaalfzijdig tentdak met lichtbeuk (gerenoveerd 1997).
Poldermolens. In het poldergebied ten oosten van Warmond staan verschillende
poldermolens. Er zijn twee houten wipmolens, te weten de Zweilandermolen
(Sweilanderpolder ong.) uit circa
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1632, die de gelijknamige polder bemaalde, en de uit 1859 daterende Veermolen
(Paddoxlaan ong.) - nu Nieuwe Hofmolen - die in 1981 is overgebracht naar de
huidige plaats om met een vijzel de Hofpolder te kunnen bemalen. De overige molens
zijn ronde bakstenen grondzeilers met een rieten kap en een scheprad, te weten de
Boterhuismolen (bij Zijldijk 4; 1744) voor de bemaling van de polder Boterhuis, de
Zwanburgermolen (Zwanburgerpolder 4; 1805) voor de Zwanburgerpolder, de molen
De Kok (Tuinder- of Kogjespolder ong.; 1809) voor de Tuinder- of Kogjespolder en
de Lakermolen (Eiland Faljeril ong.; 1818) voor de zomerbemaling van de
Lakerpolder. De Broekdijkmolen (Broekweg ong.), een met riet gedekte achtkante
grondzeiler met scheprad uit 1840 (rond 1976 na brand berbouwd), bemaalt de Broeken Simontjespolder. Opmerkelijk is het houten wipstaartmolentje Faljeril (Faljeril
ong.), gebouwd in 1936 naar plannen van A.J. Dekker.

Wassenaar
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw aan de rand van een strandwal. De dorpskern wordt
gevormd door een driehoekig plein met aangrenzend kerkterrein en kleinschalige
bebouwing in de aansluitende straten. Vanaf de 17de eeuw ontwikkelde Wassenaar
zich tot een langgerekte nederzetting. Op de brede strandwal richting Den Haag
werden veel buitenplaatsen gesticht; de meeste daarvan begonnen als herenkamer
bij een boerderij. Diverse buitens werden in de 19de eeuw gemoderniseerd. Door
aankoop van negen buitenplaatsen (onder andere De Paauw) creëerde prins Frederik,
zoon van koning Willem I, in 1838-'46 een omvangrijk landgoed, dat na 1910
uiteenviel. Vanaf het eind van de 19de eeuw werden buitenplaatsen opgekocht en
tot villaparken verkaveld door exploitatiemaatschappijen, zoals bij de aanleg van het
villapark De Kieviet (1911-'14). Andere vroege villaparken zijn Groot Haesebroek,
De Drie Papagaaien, Rijksdorp en Oud Wassenaar. Vanaf 1920 heeft men het gebied
ten zuiden van de oude dorpskern bebouwd met

Wassenaar, Herv. kerk, plattegrond

middenstandswoningen en aan de noordzijde verrees de woonwijk Deyleroord.
Arbeiderswoningen werden gebouwd in de wijken Kerkehout en Oostdorp. Na de
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Tweede Wereldoorlog is Wassenaar aan de noordzijde uitgebreid. De dorpskern is
een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (Plein 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Willibrordus, is een
tweebeukige kerk met zuiderzijkoor,

Wassenaar, Herv. kerk

noordtransept en een ranke toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Van de
begin-12de-eeuwse eenbeukige tufstenen kerk resteert een gedeelte van de noordmuur
van het schip met sporen van romaanse rondboogvensters. De romaanse toren met
rondboogfriezen verrees begin 13de eeuw. De klokkenverdieping heeft men rond
1450 toegevoegd (klok uit 1454), toen ook het schip werd verhoogd en zijn huidige
gotische gedaante kreeg. Het zuiderzijkoor was kort tevoren al gebouwd. Begin 16de
eeuw kwamen de sacristie, het noordtransept
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Wassenaar, R.K. De Goede Herderkerk, plattegrond

en de noordkapel tot stand, evenals het later deels verdwenen hoofdkoor. Nadat de
kerk tijdens het beleg van Leiden in 1573 was verwoest, werd in 1593 het schip
herbouwd. De toren kreeg in 1740 de huidige spits en het zuiderzijkoor vermoedelijk
in 1833 de huidige bekapping. Bij de restauratie in 1938-'41, onder leiding van H.
van der Kloot Meijburg, heeft men de romaanse galmgaten van de toren
gereconstrueerd, een nieuwe westingang gemaakt en het noordelijke dwarspand
herbouwd. Tot de inventaris behoren een tiengebodenbord (1604), een preekstoel en
doophek (1768) en een door A.A. Hinsz gebouwd orgel (1769; vergroot 1792 door
L. van Dam, gerestaureerd 1974).
Op het kerkhof met hekwerk (1888) bevinden zich een vroeg-19de-eeuws
grafmonument voor de familie Van Wassenaer en een grafzerk met marmeren inleg
voor S. Wondt († 1866). Het van oorsprong 15de-eeuwse adellijke huis van Floris
van Cralingen dient sinds 1612 als pastorie (Schoolstraat 2). Dit wit gepleisterde
herenhuis, verbouwd in 1796 en in 1856 met een verdieping verhoogd, heeft nog
overwelfde kelders en samengestelde balklagen.
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Kerkstraat 77) is een basilicale kruiskerk met
vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met achtzijdige lantaarn en
naaldspits. Ter vervanging van een kerk uit 1724 verrees deze neogotische kerk in
1903-'05 naar ontwerp van N. Molenaar in opvallend helderrode baksteen. Het
interieur van de in 1986-'88 gerestaureerde kerk wordt gedekt door kruisribgewelven
op
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Wassenaar, R.K. lagere St.-Bonifaciusschool (1997)

zuilen en halfzuilen voorzien van kapitelen met acanthusbladversiering. Het in 1912
door N. Winnubst gepolychromeerde interieur is rond 1965 wit gekalkt en in 1987-'88
opnieuw polychroom beschilderd met florale motieven. Uit de bouwtijd dateren de
kerkbanken, de biechtstoelen en enkele glas-in-loodvensters vervaardigd door O.
Mengelberg en J. Nicolas. De altaaropstand op het hoogaltaar is afkomstig uit de in
1999 gesloopte Engelbewaarderskerk te Den Haag.
Voor de kerk staat een H. Hartbeeld. Molenaar ontwierp ook de in
neorenaissance-stijl uitgevoerde pastorie (Kerkstraat 79; 1906), het voorm.
patronaatsgebouw (nr. 75; 1907) met neorenaissance- en chaletstijl-details en het
zusterhuis (nr. 32; 1899, vergroot 1905).
De R.K. De Goede Herderkerk (Stoeplaan 4), een driebeukige basilicale kerk
met halfronde apsis, twee kapellen en een vrijstaande klokkentoren, kwam in 1931-'32
tot stand naar een op de vroeg-christelijke Italiaanse basiliekbouw geïnspireerd
ontwerp van L. en J.A. van der Laan. Het iconografische programma van de
interieurdecoraties is gebaseerd op een parabel over de Goede Herder, wat onder
meer blijkt bij de glasin-lood-ramen (J. Nicolas) en het hoogaltaar met ciborium (J.
& E. Brom). Eveneens ontworpen door L. en J.A. van der Laan zijn de kosterswoning
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Wassenaar, De Paauw

(Stoeplaan 4a; 1929) en de R.K. St.-Paulusschool (nr. 4b; 1925-'28).
Overige kerken. De voorm. Herv. kapel (Schoolstraat 6) en het bijbehorende
woonhuis zijn in 1911 gebouwd naar ontwerp van W. Fontein. Karakteristiek is de
toepassing van groen-geglazuurde baksteen bij de vensteromlijstingen. Jonger zijn
de (Herv.) Wilhelmina- of Kievietkerk (Oranjelaan 2; 1923-'24, J. Mutters), een sobere
zaalkerk met vierkante toren aan de zuidzijde, en de voorm. (Geref.) Bloemcampkerk
(Bloemcamplaan 54; 1941, A.T. Kroon), een zaalkerk met dwars aangebouwde
consistorie.
Het Baljuwhuis (Plein 1) is een in 1742-'45 door Dirk Dijckerhoff in opdracht
van baljuw Joan van Gybelant gebouwd herenhuis met hoekpilasters en een fronton
dat het wapen van Wassenaar bevat. Het pronkrisaliet in Lodewijk XVI-stijl heeft
men rond 1790 toegevoegd. Bij het huis hoort een 18de-eeuws koetshuis met
klokgevel.
Het voorm. raadhuis (Langstraat 25-27) werd in 1872 gebouwd naar ontwerp van
J.G. van Parijs; het kreeg de vorm van een eclectisch herenhuis met boven het
middenrisaliet een klokkentoren met carillon.
Het voorm. postkantoor (Groot Haesebroekseweg 55-57) kwam in 1927-'29 tot
stand naar ontwerp van G.C. Bremer.
Het Groene Kruisgebouw (Herenweg 1) is een traditionalistisch gebouw uit 1938
met boven de omlijste ingang een groen kruis.
Scholen. De voorm. dorpsschool (Schoolstraat 70, een eenvoudig tweeklassig
gebouw, dateert uit 1762. Daarnaast staat de ‘Kleyn kinderschool’ (Schoolstraat 5)
uit 1764. De R.K. lagere St.-Bonifaciusschool (Kerkstraat 22) is in 1917 in
kubistisch-expressionistische stijl als jongensschool ontworpen door J.J. Brandes in
samenwerking met J.Th. Wouters. Bij een vergroting in 1929, onder leiding van
Wouters, is de U-vormige plattegrond ontstaan. Uit 1922 dateren zowel de Chr.
lagere Kievietschool (Buurtweg 16; ontwerp J. Mutters), een drieklassig schoolgebouw
met rieten dak en een torenopbouw boven de ingang, als de Chr. lagere school
Herenweg 4-6 (H.W. van Lindonk) en de voorm. R.K. MULO (Van Heeckerenstraat
2; P.N. de Bruyn), een tweelaags schoolgebouw met risalerende middenpartij en
betonnen ingangsluifel. In zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerd is de voorm.
lagere school St.-Willibrordusstraat 15 (1932). Een belangrijk voorbeeld van het
functionalisme is het Rijnlands Lyceum (Backershagenlaan 5; 1937-'39, J.P. Kloos),
bestaande uit een tweelaags middenvleugel en twee zijvleugels. De drielaags zijvleugel
met nieuwe hoofdentree is in een tweede fase tot stand gekomen.
Clingendael (Clingendael 7). Deze buitenplaats werd gesticht door Philips I
Doublet, die in 1591 de 16de-eeuwse boerderij Clingendael kocht. De familie Van
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Brienen van de Groote Lindt was eigenaar van 1759 tot 1939 en W.J. baron van
Brienen liet rond 1830 het 17de-eeuwse huis vergroten en voorzien van een nieuwe
voorgevel met empirevensters. De pleisterlaag uit die tijd heeft men rond 1930
verwijderd. Het drielaagse herenhuis is voorzien van gepleisterde hoeklisenen, een
middenrisaliet met hoofdingang en een klokkentorentje. De lagere aanbouw met plat
dak, oorspronkelijk een laat-19de-eeuwse serre, is in de oorlog voor rijkscommissaris
A. Seyss-Inquart verbouwd tot een kamer.
De parkaanleg onderging een eerste verfraaiing door Philips II Doublet. Na 1680
werden de tuinen in opdracht van Philips III Doublet gemoderniseerd in de stijl van
Le Nôtre volgens een streng geometrisch patroon. De huidige vijvers en watergangen
bij het huis zijn restanten van 17de-eeuwse bassins en grachten. De familie Van
Brienen kocht in 1839 de aangrenzende buitenplaats Oosterbeek en liet de twee
parken door J.D. Zocher jr. wijzigen en verder verfraaien in landschapsstijl.
Vervolgens werd het park in 1851 uitgebreid naar plannen van L.P. Zocher en
ontwierp C.E.A. Petzold in 1888 een verdere uitbreiding en een rosarium. Een deel
van die plannen werd onder leiding van L.A. Springer uitgevoerd, waaronder de
terrastrappen. Na een reis naar Japan liet M.M. baronesse van Brienen in 1903 door
Th. Dinn een Japanse theetuin aanleggen met een karakteristiek gedecoreerd theehuis
(voltooid 1913). Het huidige rosarium en de bloementuin zijn aangelegd in opdracht
van de gemeente Den Haag, die in 1954 de buitenplaatsen Clingendael en Oosterbeek
aankocht.
Nabij het hoofdgebouw staan het in de 19de eeuw verbouwde maar van oorsprong
waarschijnlijk 18de-eeuwse koetshuis met dienstwoningen (Clingendael 9-11) en
verder twee dienstwoningen (Clingendael 7a en 12), een van neorenaissance-details
voorziene boerderij (Clingendael 5; circa 1880) en een opvallend stalgebouw (circa
1900), uitgevoerd in Willem II-gotiek en vakwerkstijl. Naast het smeedijzeren
toegangshek staan een portierswoning (Clingeldael 1; 1906) in cottage-stijl en een
rustiek uitgevoerd wachtgebouwtje (Clingendael 2; circa
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1940). Het jachthuis ‘De Diepput’ (Van Hogenhoucklaan 41, gemeente Den Haag),
is een T-vormig pand uit 1873 met op het dak een houten klokkentorentje. Uit dezelfde
tijd dateren de dienstwoningen Van Brienenlaan 2-8 en de woning met stal
Groenendaal 1.
De Paauw (Raadhuislaan 22). Deze midden 16de eeuw gestichte buitenplaats
werd in 1770 gekocht door Adriaan Pieter Twent, die rond 1800 het huis liet
vernieuwen. Nadat prins Frederik in 1838 De Paauw als buitenverblijf had gekocht,
volgde rond 1840 een verbouwing in neoclassicistische stijl naar plannen van J.D.
Zocher jr. Het aan de achterzijde halfrond uitgebouwde middenpaviljoen met
souterrain en mezzanino-verdieping wordt geflankeerd door lagere hoekpaviljoens,
alle met platte daken. Aan de rechterzijde ligt een vleugel uit 1853 met ionische
colonnade en een spiegelhal en balzaal naar ontwerp van H.H.A. Wentzel. De huidige
lijstgevel van het middenpaviljoen is uit 1858. Het gebouw is sinds 1925 in gebruik
als raadhuis van Wassenaar.
De eerste landschappelijke aanleg vond plaats rond 1800 en rond 1840 kreeg het
een parkaanleg in late landschapsstijl met grote waterpartijen en doorzichten naar
de kerktoren van Wassenaar en het tegenover gelegen Raaphorst. Naast het huis werd
in 1853 naar plannen van H.H.A. Wentzel een Pompeïaanse tuin (Princessetuin)
aangelegd, een bloementuin met onder meer pergola's en een Victorietempel. Van
die tempel is in de huidige rozentuin de wit geschilderde overhuiving met gietijzeren
dorische zuilen en zinken Victoriebeeld bewaard gebleven. De vóór het huis
opgestelde Romeinse marmeren paardendrinkbak met twee aanliggende leeuwen is
een geschenk van de Russische tsaar Alexander. Vanaf 1855 bracht tuinarchitect
C.E.A. Petzold met een groot gazon een visuele relatie aan tussen De Paauw en de
in 1783 door Adriaan Pieter Twent aangekochte buitenplaats Raaphorst. Rond 1770
liet Twent de voorm. tuinkoepel ‘De Pauw von Wied’ (Raadhuislaan 1a) bouwen
met aan drie zijden een verhoogd terras met pergola's. Rond 1850 verrees naar plannen
van Wentzel het gepleisterde U-vormige koetshuis (Pieter Twentlaan 8) en in het
park staat een, nu als atelier gebruikt, wit gepleisterd tuinhuisje (circa 1920) met
overdekte veranda.
Backershagen (Rijksstraatweg 444-446). Deze buitenplaats werd rond 1730 ter
plaatse van een boerderij gesticht door Cornelis Backer en zijn vrouw Clara van der
Hagen. Het later gewijzigde huis is in 1974 afgebrand en in 1986-'87 herbouwd in
combinatie met twee appartementenflats.
In 1772 kocht Backer opnieuw grond aan, waarop een park in vroege landschapsstijl
tot stand kwam. Uit die periode dateert de, op een opgehoogde duinheuvel gebouwde,
rijzige achtzijdige tuinkoepel (Rust en Vreugdlaan 1a) met koepelvormige houten
bovenbouw in Lodewijk XVI-stijl. De van binnen beschilderde koepel (gerestaureerd
1977) heeft een geheime trap en hoge vensters. Van een schelpengrot bij een
(vergraven) waterpartij resteert de aanleg, maar zijn de schelpen verdwenen. Vanaf
1838 liet jhr. J. de la Bassecour Caan het oorspronkelijke parkgedeelte ook in
landschapsstijl veranderen. Nadat prins Frederik in 1846 Backershagen had gekocht,
onderging het geheel verdere wijzigingen in late landschapsstijl. Het smeedijzeren
toegangshek is 18de-eeuws. Rond 1860 bouwde men de dienstwoning (Rijksstraatweg
440) en het zogenaamde hertenhuisje (Rijksstraat 464), beide wit gepleisterd en
uitgevoerd in chaletstijl.
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Wassenaar, De Horsten, schiethuis (1997)

De Horsten (Papeweg ong.). Dit kroondomein werd gesticht door prins Frederik,
die de in 1838 door hem aangekochte buitenplaatsen Raaphorst en Ter Horst
(gemeente Voorschoten) samenvoegde met de in 1845 in zijn bezit gekomen
buitenplaats Eikenhorst. De resten van het middeleeuwse kasteel Raaphorst bepaalden
de vorm van het begin 18de eeuw verbouwde buitenhuis, dat kort na 1838 werd
afgebroken. Het rond 1713 om dit huis aangelegde rechthoekige grachtenstelsel is
nog herkenbaar. Het middeleeuwse kasteel Ter Horst maakte in 1863 plaats voor een
neogotisch jachtslot (zie Voorschoten). Het huis Eikenhorst is eveneens verdwenen.
Het op die plaats in 1985 gebouwde nieuwe landhuis wordt nu bewoond door prins
Willem-Alexander en prinses Maxima.
Prins Frederik liet de drie buitenplaatsen rond 1840 door J.D. Zocher jr. veranderen
in een groot landschapspark met waterpartijen. Vanaf 1854 kreeg C.E.A. Petzold de
taak om alle negen buitenplaatsen van de prins onderling met elkaar te verbinden.
Hij ontwierp onder meer een ‘Umfahrungsweg’ langs bezienswaardigheden op de
verschillende terreinen. In samenwerking met H.H.A. Wentzel kwamen rond 1860
diverse architectonische elementen tot stand, waaronder bij een waterpartij op de
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Wassenaar, Oud Wassenaar (1981)

Raaphorst een botenhuis, en verder een tegenwoordig als theehuis gebruikt schiethuis
in Willem II-gotiek (met schietbaan) en een ijskelder (bij Rijksstraatweg 519). De
seringenberg is een in 1792 voor Adriaan Pieter Twent opgeworpen heuvel, die door
Petzold werd beplant met seringen. De oorspronkelijke koepel is vervangen door
een modern exemplaar. Het 18de-eeuwse rentmeestershuis (Raaphorst 1-3) is een
herenhuis met omlijste ingangspartij en aangebouwde stallen met dienstwoning.
Boven de ingang van de dienstwoning is een wapensteen uit 1639 aangebracht. Bij
de hoofdingang aan de Papeweg staat een smeedijzeren toegangshek (circa 1860) en
aan het begin van de oprijlaan naar de Eikenhorst staat een 19de-eeuwse
portierswoning (Raaphorstlaan 5) met toegangshek. Elders op het landgoed bevinden
zich dienstwoningen, zoals Rijksstraatweg 519 (circa 1875) en 557 (1924).
Beukenhorst (Rijksstraatweg 632). Dit wit gepleisterde neoclassicistische
buitenhuis werd rond 1845 naar ontwerp van J.D. Zocher gebouwd voor H.J. Wils.
Het werd in 1861 door H.H.A. Wentzel verfraaid en uitgebreid in opdracht van jhr.
G.C.A.H. von Goedeke, kamerheer van prins Frederik. De bijbehorende
neo-Pompeïaanse tuin en de landschappelijke aanleg van het omringende park werden
in 1861 uitgevoerd naar plannen van C.E.A. Petzold. Aan het begin van de oprijlaan
staat een

Wassenaar, Oud Wassenaar, interieur (1981)

gietijzeren toegangshek (1845).
Oud Wassenaar (Park Oud Wassenaar 1). De kern van deze buitenplaats is een
groot kasteelachtig huis met hoektorens en trapgevels, gebouwd in 1876-'79 voor
C.J. van der Oudermeulen ter vervanging van een ouder huis. Het rijke
neorenaissance-ontwerp is van C. Muysken. Na de vestiging van een hotel in 1910
werd het gebouw rond 1915 aan de achterzijde uitgebreid met een zaal naar plannen
van J.J. Brandes. Het in 2002-'04 gerestaureerde huis heeft een door de Gebr. Van
Malsen in zeer rijke neorenaissance-stijl uitgevoerd interieur; de eetkamerbetimmering
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werd in 1877 op een kunstnijverheidstentoonstelling in Amsterdam bekroond met
de gouden medaille. De salon is ontworpen in neo-Lodewijk XVI-stijl. De
plafondschilderingen in de eet- en woonkamer zijn van J. Stortenbeker.
C. Muysken ontwierp ook de in neorenaissance-stijl uitgevoerde dienstwoning
Schouwweg 92 (1876-'77; verbouwd circa 1920, J.J. Brandes) en de langgerekte
pergola met gemetselde pijlers en hekwerk aan de Schouwweg. In de parkaanleg
zijn de Oud Wassenaarseweg, de Groen van Prinstererlaan en de Lindelaan restanten
van een 18de-eeuwse formele aanleg. De landschappelijke parkaanleg vóór het kasteel
kwam in 1876-'79 tot stand naar plannen van C.E.A. Petzold. Op het terrein zijn in
1975 vier appartementenflats gebouwd.
De Wittenburg (Landgoed De Wittenburg 1). Ter vervanging van een ouder
buiten werd voor jhr. H.M. Speelman in 1899-1900 een kasteelachtig buitenhuis met
trapgevels, bordestrap en vierkante toren opgetrokken. Het ontwerp in
neorenaissance-stijl is van J.J., M. en J. van Nieukerken. Bij de uitvoering van het
stucwerk in het interieur was beeldhouwer A. Alexander betrokken en meubelmaker
Terpstra verzorgde onder meer het houten beeldhouwwerk in de biljartkamer.
Tegelijkertijd ontwierpen de Van Nieukerkens twee dienstwoningen (Landgoed
De Wittenburg 2 en Rijksstraatweg 604) en een koetshuis (Landgoed De Wittenburg
3) in sobere neorenaissancestijl. Het omstreeks 1850 aangelegde park werd rond
1900 gereorganiseerd in gemengde tuinstijl door H. Copijn. De op de basse-cour
aangelegde formele tuin werd rond 1910 heringericht door L.A. Springer. Op het
terrein bevindt zich een ijskelder (begin 20ste eeuw).
Oud Clingendaal (Laan van Oud Clingendaal 1). Van deze rond 1770 door jhr.
Cornelis Johannes Bloys van Treslong gestichte buitenplaats werd het huis in 1868
gedeeltelijk afgebroken en herbouwd, waarna het enige jaren diende als pension. Het
huidige aanzicht in neo-Lodewijk XIV-stijl kreeg het bij een verbouwing in 1909
naar plannen van B. de Baan. In 1914 werden naar plannen van J. Mutters twee erkers
toegevoegd en onderging het interieur enkele wijzigingen, waarbij onder meer van
elders afkomstige 17de-eeuwse schouwen en
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schouwstukken zijn aangebracht.
Blanckenburgh (Buurtweg 38). De kern van deze buitenplaats is een in oorsprong
laat-18de-eeuws huis, dat in 1917 voor jhr. J. Loudon ingrijpend is verbouwd in
neobarokke stijl naar plannen van F.A. Koch. Het huis heeft een natuurstenen
gevelbekleding en in het interieur een gestucte hal en een gebeeldhouwde trap in
neo-Lodewijk XV-stijl en verder stucplafonds en lambriseringen in neoclassicistische
stijl in de grote zaal en de eetkamer.
De landschappelijke parkaanleg direct rond het huis is mogelijk ontworpen door
J.D. Zocher jr. Bij het huis horen een dienstwoning in neorenaissancestijl (Buurtweg
32; 1920, F.A. Koch; later vergroot) en een atelier in cottagestijl (bij Buurtweg 38;
1929, L. Cusell).
Voorlinden (Buurtweg 90). Deze buitenplaats werd in 1911-'13 naar plannen van
de Londense architect R.J. Johnston ingrijpend gereorganiseerd voor jhr. H. Loudon,
directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij. Het bestaande huis werd
afgebroken en elders op het terrein verrees een landhuis in landhuisstijl, voorzien
van meerlaagse erkers met steekkappen (bay-windows). In de ‘hall’ met lichtkoepel
en eikenhouten betimmering leidt een dubbele trap naar de galerij op de verdieping.
Tevens ontwierp Johnston in cottagestijl een portierswoning (Buurtweg 86), een
koetshuis met paardenstal en tuighuis (nr. 88), een dubbele dienstwoning (nrs. 92-94),
een garage (nr. 98) en een pomphuis. Naar plannen van L.A. Springer heeft men
rond 1913 de parkaanleg herzien in een landschapspark passend bij de nieuwe situatie.
Johnston ontwierp rondom het huis een aanleg in nieuw-architectonische stijl.
Rust en Vreugd (Van Ommerenlaan bij 44). Het oude huis van deze in 1772 voor
het eerst genoemde buitenplaats werd in 1848 gesloopt in opdracht van C.J. van der
Oudermeulen. Het voor hem gebouwde neoclassicistische huis is in 1993 vervangen
door een appartementencomplex. De Rotterdamse reder Ph. van Ommeren en zijn
vrouw W.A. de Voogt kochten Rust en Vreugd kort vóór 1910. Zij lieten in 1923
naar ontwerp van S. de Clercq voor eigen bewoning een wit gepleisterde villa (Van
Ommerenlaan 44) bouwen, gedecoreerd met beelden in art-décostijl (Vier
Jaargetijden). Tegelijkertijd kwamen aan de voorm. oprijlaan vanaf de Rijksstraatweg
twee dienstwoningen tot stand naar plannen van S. de Clercq. Aan het begin van die
laan staat een toegangshek uit circa 1860 en rond die tijd heeft men het oorspronkelijke
binnenduinbos en een deel van aangrenzende heidevelden gecultiveerd tot het huidige
parkbos. De waterpartij sluit aan op de Zijlwatering. Ter ere van de veertigste
verjaardag van mevrouw Van Ommeren-De Voogt is in 1916 een hardstenen pomp
in neo-Lodewijk XIV-stijl geplaatst.
Overige buitenplaatsen. Van het in 1406 voor het eerst vermelde en eind 18de
eeuw gesloopte kasteel Zuidwijk (Rijksstraatweg 247) resteren de twee 18de-eeuwse
bouwhuizen met aangebouwde rentmeesterswoning (circa 1770). Boven de ingang
is een wapensteen aangebracht. Aan de oprijlaan staat een dienstwoning
(Rijksstraatweg 249; 1912). Het park heeft een landschappelijke aanleg met enkele
waterpartijen. Het huidige recreatiepark Duinrell (Duinrell 1) is in 1953-'59
verwezenlijkt naar plannen van H. Otto voor H.J.R. graaf van Zuylen van Nijevelt,
ter plaatse van de gelijknamige buitenplaats die in 1660 door Cornelis de Jonge van
Ellemeet gesticht werd. Het huis Duinrell (1681) is in 1986 gesloopt. Behouden zijn
het voorm. koetshuis met dienstwoning (circa 1850), de oranjerie (1894) en een
donjonachtige toren met herenkamer (Van Wijnbergenlaan 9; circa 1850) bij een
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gesloopte boerderij genaamd ‘Vreeburg’. Van de buitenplaats Oosterbeek (bij Park
Oosterbeek 2) resteert de 19de-eeuwse landschappelijke parkaanleg. Het omgrachte
huis uit 1640 is in 1953 afgebroken. Behouden is de tuinmanswoning (Park
Oosterbeek 2; circa 1875).
Woonhuizen. Uit de 17de eeuw stamt het diepe huis Plein 12, het dwarse huis
Plein 17 (winkelpui circa 1920) en het later tot een blokvormig pand opgetrokken
huis Plein 2. Een 18de-eeuwse oorsprong hebben Kerkstraat 6, met tuitgevel en
boven de omlijste deur een houten tekstbord met zonnewijzer uit 1787, en Kerkstraat
15, het woonhuis van de dorpssmid en klokkenmaker. Neoclassicistisch van vorm
is het wit gepleisterde herenhuis Neyenburgh (Schoolstraat 47; circa 1880). Eclectische
vormen vertonen het herenhuis Schoolstraat 4, met gepleisterde middenrisaliet, en
de middenganghuizen Duinrellweg 2 en 9 (alle circa 1880). Iets jonger zijn de huizen
Plein 10 en 11, en het herenhuis Kerkstraat 42 (alle circa 1890). W. Fontein leverde
het ontwerp voor de wit gepleisterde notariswoning Lange Kerkdam 3 (1911), die is
voorzien van een hoektoren met open houten uitzichtkoepel. Van zijn hand is ook
de dubbele villa Lange Kerkdam 87-89 (1913). In Nieuw Historiserende stijl gebouwd
is de villa Lange Kerkdam 97 (1914). Het volkswoningbouwcomplex Bloemluststraat
e.o. werd in 1914-'19 door de Wassenaarsche Bouwvereeniging verwezenlijkt naar
plannen van A. Broese van Groenou. Het poortgebouw aan de Bloemluststraat toont
in terracotta de naam van de bouwvereniging en het jaartal 1914. Aardige voorbeelden
van middenstandswoningen bevinden zich aan de Zijllaan en Santhorstlaan (1923).
Landhuizen. De parken Groot Haesebroek en Oud Wassenaar werden in 1904-'08
voor bebouwing uitgegeven door de Exploitatiemaatschappij Park Groot Haesebroek.
Als een van de eerste werd in 1910 voor tabakshandelaar E.P. de Monchy het landhuis
Frisiastate (Lindelaan 2), nu ‘Groene Linden’, verwezenlijkt naar een ontwerp in
landhuisstijl met neorenaissance-elementen. Voorbeelden van landhuizen in
landhuisstijl waar de architecten J.T. Wouters en J.J. Brandes samen bij betrokken
waren, zijn Klein Haesebroek (Schouwweg 106; 1910, uitgebreid 1917 en 1927) en
Rietvink (Groen van Prinstererlaan 13; 1916), dat in 1924 naar plannen van J. van
der Lip werd uitgebreid met een schilderijenzaal. De tuinaanleg in
nieuwarchitectonische tuinstijl is ontworpen door Brandes (1916). Het landhuis
Neijenstede (Schouwweg 107) kwam in 1915 tot stand met bijbehorende garage. Het
door Brandes ontworpen landhuis Maarheeze (Rijksstraatweg 675; 1914) valt op
door het siermetselwerk en geglazuurde reliëftegels met oosterse motieven. De tuin
in nieuw-
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architectonische tuinstijl is een ontwerp van D.F. Tersteeg (circa 1917). Vergelijkbaar
is het landhuis De Boekhorst (Schouwweg 68; 1913-'16), dat Brandes ontwierp voor
P.J. van Ommeren. De bijbehorende dienstwoning met garage naast het toegangshek
is in dezelfde stijl, maar soberder, uitgevoerd.
Van de buitenplaats Backershagen werd in 1910 een gedeelte afgesplitst, dat
vervolgens in grote kavels werd opgedeeld voor bebouwing. A.F.J. van Hattum liet
hier het landhuis Ivecke (Rust en Vreugdlaan 2; 1913-'14) bouwen naar een ontwerp
van G.J. van der Mark in neo-Lodewijk XVI-stijl, geïnspireerd op een Zweeds
buitenverblijf (L'Hermitage). De vóór het huis aangelegde geometrische tuin sluit
aan op een landschapspark. In de westhoek van het park staat op een kunstmatige
duinrug het houten speelhuisje ‘Stugan’ (1913). De landhuizen Meyland
(Backershagenlaan 19; 1912) en Wiltzangk (Rust en Vreugdlaan 5; 1915) verrezen
naar plannen van P. Musly. Voor beide ontwierp D.F. Tersteeg een geometrische
tuin in nieuw-architectonische stijl, waarbij een bestaande landschappelijke parkaanleg
werd geïntegreerd. Het wit gepleisterde landhuis Beukenhaghe (Rijksstraatweg 426),
gebouwd in 1913 naar ontwerp van J.C. Meijers en J. Molema, werd in 1917
verbouwd naar plannen van J.T. Wouters en J.J. Brandes. Opvallend is de toepassing
van blauwe, geglazuurde pannen, ook op het dak van de dienstwoning (Paauwlaan
1).
Andere voorbeelden van grote landhuizen zijn Duinauwe (Groot Haesebroekseweg
12; 1911, A. Broese van Groenou), Eikenrode (Rijksstraatweg 390-392; 1913, A.P.
Smits en J. Fels) en De Vrije Blick (Hertelaan 13-17; 1917, W.A. Lensvelt). Het
gepleisterde landhuis Pauwhof (Paauwlaan 2a; 1912, J.Th.J. Cuypers) is in
classicistische stijl opgetrokken. In Nieuw Historiserende stijl uitgevoerd is het
landhuis Ter Veken (Schouwweg 29; 1911-'13, L.A.H. de Wolf); aan de weg staat
een garage met dienstwoning (Schouwweg 33) in dezelfde stijl. Eveneens in Nieuw
Historiserende stijl ontworpen zijn het met hoektoren uitgevoerde landhuis Paauwlaan
4-8 (1914-'16, L.J. Zaaijer) en het landhuis Coromoto (Buurtweg 91; 1924, S. de
Clercq) met classicistische elementen. Mevrouw N.C.H. Parqui-de Boer liet het
landhuis Arcadia (Schouwweg 85; 1917-'19, S. Parqui) bouwen. Later is de
expressionistische tuinmanswoning (Groen van Prinstererlaan 2; 1921, A.C.J.
Achilles) toegevoegd. In late neorenaissance-stijl met trapgevels en kruisvensters
verrees voor R.H. van Schaik het landhuis Raadhuislaan 1 (1923, M.E. van de Wall).
Verder zijn er enkele voorbeelden van landhuizen in een door het expressionisme
beïnvloede cottagestijl, met als karakteristieke elementen een rieten kap,
gepotdekselde houten delen en siermetselwerk. Het interieur van het landhuis Bloemert
(Raaphorstlaan 17; 1917, G. van Hoogevest) is uitgevoerd in een combinatie van
Arts and Crafts-, artdéco- en expressionistische vormen. Het met inpandige garage
opgezette landhuis Alpina (Raaphorstlaan 17b) kwam in 1932 tot stand op de restanten
van een afgebrand woonhuis uit 1920, dat naar plannen van S.W.A. Eschauzier voor
hemzelf was gebouwd. Na de brand (1930) werd het in stijl herbouwd naar tekeningen
van F.A. Eschauzier. Het landhuis Schouwenhoek (Schouwweg 102), in 1917
ontworpen als zomerhuis
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Wassenaar, Landhuis Schouwenhoek

door J.J. Brandes en J.T. Wouters, werd in 1928 na brand herbouwd naar plannen
van Brandes. Opvallend zijn de met riet gedekte hoge tentdaken en het rijke
siermetselwerk boven de ingang. Andere voorbeelden zijn het landhuis 't Harenberg
(Van der Oudermeulenlaan 11; 1927, H.F. Mertens) op vlindervormige plattegrond
en het landhuis Bloemcamplaan 57 (1930, W. Hamdorff). Voor het echtpaar
Kröller-Müller ontwierp de Belgische architect H. van de Velde in functionalistische
stijl het landhuis Groot Haesebroek (Groot Haesebroekseweg 44; 1928-'29) met zijn
kenmerkende vloeiende en afgeronde vormen en een sterk horizontaal karakter.
Villapark De Kieviet werd in 1911-'14 ontwikkeld in opdracht van de
Exploitatiemaatschappij N.V. De Kieviet en Wildrust naar een op de tuindorpgedachte
gebaseerd stedenbouwkundig ontwerp van J. Mutters. Voor de villa Baldershage
(Duinweg 14; 1915, ontwerp M.E. van de Wall), met aangebouwde garage en
bijbehorende terrassenaanleg, ontwierp Mutters het interieur. Verschillende architecten
gingen in het villapark wonen in zelf ontworpen villa's, zoals J.J. Brandes in de villa
Meyenhage (Duinvoetlaan 2; 1918). Goede voorbeelden zijn verder de
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Wassenaar, Woningcomplex WAVO-park

villa's Beukenoord (Duinweg 4; 1916-'17) en Zonnehof (Julianaweg 8; 1920).
Karakteristiek zijn De Veste (Willem III-laan 1; 1920-'21, J.W.E. Buijs en J.B.
Lürsen), het kubusvormige landhuis De Luifel (Wilhelminalaan 3; 1923-'24, H.
Wouda) en de expressionistische villa Casa Cara (Wilhelminaplein 8; 1925, N.H.W.
Scholte). Verder kunnen worden genoemd de villa's Sole Mio (Prins Hendriklaan 7)
en de landhuizen Waldeck Pyrmontlaan 11 (1927, A.H. Wegerif) en Hilgestede
(Waldeck Pyrmontlaan 1; J.J. Brandes, 1919).
Het WAVO-park (Schouwweg 81), aangelegd in 1926-'28 in opdracht van het
echtpaar Van Ommeren-De Voogt, was bedoeld als kosteloze huisvesting

Wassenaar, Koffiehuisje

voor armlastig geworden dames van goede komaf. De naam refereert aan de initialen
van de stichteres. Naar ontwerp van S. de Clercq kreeg het complex de vorm van
een ‘crescent’ met beneden- en bovenwoningen en verhoogde paviljoens. In de
uitspringende hoek- en middenpaviljoens waren winkel- en dienstruimten gevestigd.
In 1929-'31 ontwierp De Clercq het ‘Johannahuis’, een carrévormig vierlaags
bejaardentehuis. De terracotta bloemreliëfs, de jaartalstenen en de wijzerplaat bij het
middenpaviljoen zijn ontworpen door mevrouw Canter Cremers.
Het A.N.W.B.-hoofdkantoor (Wassenaarseweg 220), gebouwd in 1958-'62 naar
ontwerp van J.F. Berghoef en H. Klarenbeek op een gedeelte van de buitenplaats
Clingendael, is een goed voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het zevenlaags
kantoorgedeelte is voorzien van convexe schaaldaken met luifels, uitgevoerd in
prefab-beton. De ronde publiekshal met entreepartij heeft een betonnen schaaldak.
De decoraties van in- en exterieur hebben betrekking op de activiteiten van de bond.
Boerderijen. In en bij Wassenaar liggen verschillende waardevolle boerderijen.
Langstraat 81 is het 17de-eeuwse woongedeelte van een dorpsboerderij. De meeste
boerderijen liggen langs de uiteinden van de strandwallen. De oudste, daterend uit
de 16de eeuw, zijn de L-vormige boerderijen met uitgebouwde onderkelderde
opkamer, waarvan Zuidhof (Rijksstraatweg 269) het best bewaarde voorbeeld is.
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Kerkehout 103 heeft door de 18de-eeuwse uitgebouwde pronkkamer een tweebeukige
opzet gekregen, terwijl bij Oostdorperweg 201 in die tijd het voorhuis is verbreed.
Talrijker zijn de 17de-eeuwse hallenhuisboerderijen met inpandige onderkelderde
opkamer, waarvan Oostdorperweg 206 een karakteristiek voorbeeld is; de meeste
hebben nog een rieten kap, zoals Zonnevelt (Rijksstraatweg 191), Blankenhoeve
(Buurtweg 40; 1672), Welgelegen (Zijdeweg 56) en Ter Weer (Deylerweg 153). De
Johanneshoeve (Oostdorperweg 208) uit 1630 is in 1932 na brand met oude materialen
herbouwd. De 17de-eeuwse boerderijen aan de Raaphorstlaan van kasteel
Duivenvoorde zijn door jhr. J. Steengracht verbouwd, waaronder de Achterlaanhoeve
(Raaphorstlaan 1) met stenen karnhuis in 1845, Beerestein (1849; Raaphorstlaan 4)
en Vrijland (Raaphorstlaan 29). De kasteelboerderij Bellesteyn (Oostdorperweg 197),
kreeg blijkens stichtingsteen in 1809 haar huidige vorm, wat ook is te zien op
tegeltableau boven de schouw. De ontginningsboerderij Meydendel (Meijendelseweg
40) in de duinen bestaat uit een wit gepleisterd woonhuis met grote vrijstaande schuur
(gevelsteen 1840). Eclectische detaillering heeft de modelboerderij en wagenschuur
van De Raaphorst (Raaphorstlaan 18; 1876). Uit dezelfde tijd stamt Het Klein
Hoefijzer met houten karnhuis (Laan van Koot 20, circa 1880) en Papeweg 33
(Santhorst, 1881) met open hooiberg. Opvallend aan Persijnlaan 14 (1905) is dat
deze tegen een herenhuis is aangebouwd. Rijksstraatweg 225 (1907) is het enige
dwarshuis. In De Horsten staan enkele wederopbouwboerderijen, waaronder
Raaphorst 4 (circa 1948). Oostdorperweg 29 (1897) is gebouwd voor de rozenteelt.
Bollenschuren staan er nog langs de Katwijkseweg, waaronder nr, 17 (1924), tweelaags
met plat dak en nr. 20 (circa 1915), eenlags opgebouwd met vakwerk.
Windmolens. De korenmolen Windlust (Molenplein 10) werd in 1668 gebouwd
met een houten romp, die in de 18de eeuw in steen is vervangen. Deze ronde
stellingmolen heeft een met
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dakleer beklede kap. Ter bemaling van de Zuidwijksepolder staat aan de Veenwatering
de Zuidwijksemolen (bij Rijksstraatweg 247). Deze vóór 1811 gebouwde grondzeiler
heeft een scheprad, een ronde bakstenen romp en een met riet gedekte kap
(gerestaureerd 1977).
De dorpspomp (Plein ong.) is een door de firma L.J. Enthoven & Co. vervaardigde
driezijdige gietijzeren pomp uit 1869.
Het houten koffiehuisje (Buurtweg 116) werd rond 1910 in de buurt van een
tramhalte gebouwd naar ontwerp van de firma Koch en is voorzien van rijk
houtsnijwerk in chaletstijl.
Parken. Rond 1915 aangelegd naar plannen van J. Mutters in
nieuw-architectonische tuinstijl met rosarium, terras en pergola's is het
Wilhelminaplantsoen (Wilhelminaplein ong.), dat het middelpunt vormt van het door
hem ontworpen villapark De Kieviet. In het rosarium is een monument opgesteld ter
ere van regentes Emma (1937). Ter plaatse van de zogenaamde Groene Berg, een
van oorsprong 12de-eeuwse burchtmotte van de heer van Wassenaar, werd in 1928
het Burchtpleinplantsoen (Burchtplein ong.) aangelegd naar plannen van J.J. Brandes
in samenwerking met J.T. Wouters en met advies van H. Roeters van Lennep. In het
plantsoen staan een achtzijdige houten muziektent en een gemetselde gedenkbank
voor burgemeester Storm van 's Gravesande met aan weerszijden een pergola.
De Isr. begraafplaats (Het Kerkehout ong.), aangelegd in 1906, heeft een klassiek
aandoend, wit gepleisterd metaarhuis uit 1907 naar ontwerp van L. Simons. Nu dient
het als aula voor de gehele Alg. begraafplaats ‘Persijnhof’. Vóór de aula staat een
gedenkteken voor de Joodse oorlogsslachtoffers.
Atlantikwall. Als aanvulling op de zeewaarts georiënteerde Atlantikwall werd
vanaf 1943 gewerkt aan een ‘Landfront’. Hiertoe behoorden tankversperringen, zoals
de anti-tankmuur van gewapend beton en de afgeknotte piramidevormige
versperringen (Hockerhindernisse) geflankeerd door geschutskoepels bij Klein
Berkheide en de zigzag gegraven tankgracht van de Wassenaarse Watering ten zuiden
van het vliegveld Valkenburg tot aan het strand. De gewapend betonnen observatiepost
van het ‘Stützpunkt’ bij de Wassenaarse Slag is nu een vleermuizenreservaat. Op
het landgoed Clingendaal ligt een tankgracht rond een bunkercomplex met aan de
Van Brienenlaan de commandobunker van Seyss-Inquart. Deze enorme bunker heeft
een bakstenen bekleding en een hoog opgaand schilddak.

Wateringen
(gemeente Westland)
Wegdorp in het Westland, ontstaan op een strandwal nabij een doorwaadbare plaats
in de vloedgeul De Gantel, die mogelijk al door de Romeinen werd benut. Rond 1200
werd het Hof van Wateringen gesticht. In 1485 schonk Hendrik van Naaldwijk dit
hof aan de cisterciënzers die het verbouwden tot het klooster O.L. Vrouwe van
Bethlehem (verwoest 1572). De Wateringse tuinbouwveiling werd in 1899 opgericht.
In de 19de eeuw ontwikkelde zich lintbebouwing aan de as Herenstraat-Oosteinde.
De daar lopende vaart werd in 1958 gedempt. Bij reconstructie van de kruising met
de Kerkstraat in 1936 ontstond het huidige Plein. Na de Tweede Wereldoorlog is het
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dorp uitgebreid aan de noordwest- en de zuidzijde in een door glastuinbouw
gedomineerd gebied.
De Herv. kerk (Plein 5), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de Doper, is een
pseudo-basilicale driebeukige kerk met een ingebouwde toren van twee geledingen
met achtkantige spits. De toren verrees rond 1350 tegen een in 1258 gestichte kapel,
die midden 15de eeuw werd vervangen door een driebeukig gotisch schip met
doopkapel. In 1532 bereikte de kerk haar grootste omvang. De toren werd verhoogd
in 1715 en rond 1800 heeft men het onderste deel beklampt. De toren bevat een
cachot op de verdieping en verder een door Johan Swijs gegoten klok (1688). Koor
en transept van de kerk werden in 1819 gesloopt en vervangen door een sobere
driezijdige sluiting. In 1936 heeft men ook de zuilen en scheibogen in het schip
gesloopt. Het gebouw is in 1978-'79 gerestaureerd. De forse preekstoel in zware
classicistische vormen (1646), gemaakt door Dircks de Milde en Pieter Roman, is
afkomstig van het huis Honselaarsdijk en staat sinds 1758 in deze kerk. Tot de
inventaris behoren verder spreukborden (1616, 1653), een tiengebodenbord (1824)
en een door de firma Bätz & Co. gebouwd orgel (1874). Aan de zuidzijde buiten de
kerk liggen grafzerken voor Hendrick Casimir Issack († 1690) en G. de Jong (†
1843).
De R.K. kerk St.-Jan de Doper (Herenstraat 162) is een driebeukige
pseudo-basilicale kruiskerk met een rijzige toren van drie geledingen met
hoektorentjes, frontalen met wijzerplaat en een achtkantige naaldspits. Deze
neogotische kerk verrees in 1900-'01 naar plannen van A.A.J. Margry en J.M. Snickers
ter vervanging van een schuurkerk uit 1804. Ook het transept heeft drie beuken,
waardoor inwendig een enigszins centraliserende opzet is ontstaan. Het interieur
wordt gedekt door houten tongewelven (middenbeuken) en bakstenen
kruisribgewelven (zijbeuken). Tot de inventaris behoren altaren van atelier Margry
(1901) en een door W. Beekes gebouwd orgel (1901). De gebrandschilderde glazen
(1901-'11) zijn gemaakt door W. van der Wurff. De forse neogotische pastorie
(Herenstraat 160) is eveneens ontworpen door Margry en Snickers. Het voorm.
liefdesgesticht (Julialaan 4) met vijfklassige meisjeschool (Julialaan 6) dateert in zijn
huidige vorm uit 1913.

Wateringen, Raadhuis
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Wateringen, Autobusgarage

Het Wapen van Wateringen (Plein 4), een tweelaags pand met ingangsomlijsting
en bordestrap met empire-details, werd gebouwd in 1828 als raadhuis annex logement
met een doorrit naar het achtergelegen kleine waaggebouw. Tot 1920 heeft het als
raadhuis dienst gedaan.
Het voorm. raadhuis (Plein 13) is een rijzig gebouw uit 1938 met souterrain,
bordestrap met leeuwen (J.C. Altorf) en forse zijtrapgevels. Het ontwerp van A.J.
Kropholler vertoont de voor hem karakteristieke robuuste traditionalistische vormen
met rationalistische details. Een uitbreiding naar plannen van Kropholler volgde in
1967-'69. Het interieur met gebrandschilderde ramen werd ontworpen door zijn
zuster, Julie Kropholler. In de trouwzaal bevindt zich een muurschildering van D.
Nijland.
Scholen. De Chr. lagere school (Heulweg 13) is een drieklassige school met
aangebouwde onderwijzerswoning uit 1905. Rond 1920 verrees de achtklassige,
L-vormige R.K. St.-Jozefschool voor jongens (Herenstraat 45).
Het Hof van Wateringen (Heulweg 9) bestaat uit een omgracht rechthoekig terrein
met daarop een eenlaags huis uit circa 1630 voorzien van gekoppelde pilasters. Een
rond 1200 ter plaatse gesticht kasteel werd in 1485 ingericht als cisterciënzerklooster
en in 1572 verwoest. Tussen 1622 en 1653 was het hof in bezit van Margaretha van
der Dussen, die een nieuw huis liet bouwen. Na afbraak van delen in 1807 ging de
rest

Kwintsheul bij Wateringen, Boerderij Sonnehoeck, kassencomplex

dienen als boerderij. Het restant is gerestaureerd in 1982.
Woonhuizen. Uitgevoerd met neoclassicistische details zijn de forse tweelaags
herenhuizen 't Hooge Huijs (Herenstraat 89), met bordestrap, en Herenstraat 43
(beide circa 1860), het huis Altena (Heulweg 12; circa 1880) en het eenlaagspand
Oosteinde 27 (circa 1860). Naar plannen van D. Oosthoek heeft de ‘Wateringse
Bouwvereeniging’ in 1925-'31 de arbeiderswoningen aan de Emmastraat en
Julianastraat 8-26 laten bouwen.
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De boerderij ‘Suydervelt’ (Heulweg 18) is een in opzet 17de-eeuwse grote
boerderij met een rond 1840 gepleisterd dwars geplaatst woongedeelte.
De windmolen ‘Windlust’ (Heulweg 10) is een rijzige ronde stellingmolen met
een met dakleer beklede kap. Deze in 1869 gebouwde korenmolen is in 1971-'72
gerestaureerd.
De voorm. autobusgarage (Plein 30-36), uitgevoerd met expressionistische details
en torentjes, kwam in 1933-'34 tot stand naar ontwerp van architect Bangert voor de
in 1921 gestichte busonderneming V.I.O.S. (Vooruitgang Is Ons Streven) van P.H.
Lipman. De onderbouw is in 1978 veranderd in winkels.
Kwintsheul. Wegdorp ten zuidwesten van Wateringen, vroeger Quintsheul
genoemd. De R.K. St.-Andreaskerk (Kerkstraat 22) is een driebeukige
pseudo-basilicale kerk voorzien van een toren van drie geledingen met spits. Deze
neogotische kerk verrees in 1892-'93 naar ontwerp van J.H. Tonnaer. In 1951 is het
koor vervangen door een grotere, recht gesloten, oostpartij met dwarsbeuk naar
ontwerp van N. Molenaar jr. De pastorie (Kerkstraat 20) uit 1893 is ook ontworpen
door Tonnaer. Boerderijen. De met klokgevel en ingangsomlijsting uitgevoerde
boerderij Kerkstraat 131 dateert uit circa 1860. De boerderij Heulweg 29, met een
mogelijk 18de-eeuwse kern, kreeg het huidige uiterlijk rond 1880. Bij de in 1905
opgetrokken boerderij ‘Sonnehoeck’ (Hollewatering 26) ligt een interessant
kassencomplex uit de eerste helft van de 20ste eeuw, compleet met ketelhuis,
schoorsteen en een ijzeren watertoren op staanders.

Westmaas
(gemeente Binnenmaas)
Dijkdorp met voorstraatkarakter, ontstaan na de bedijking van het Munnikenland
van Westmaas (1439) en de afsluiting van de Binnenbedijkte Maas. Nadat het dorp
in 1458 een zelfstandige parochie was geworden, verrees er een kerk aan de zuidkant
bij het uiteinde van de korte voorstraat (Breestraat). Aan de westzijde van het dorp
viel in 1539 de polder Het Westmaas Nieuwland droog.

Westmaas, Herv. kerk
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De Herv. kerk (Breestraat 7) is een zaalkerk met driezijdige sluiting en een
half-ingebouwde toren van drie geledingen met balustrade en naaldspits. Volgens
een gevelsteen werd de kerk in 1650 gebouwd door bouwmeester Jacob Hermens
van Driel. De buitenmuren met spitsboogvensters worden geleed door classicistische
toscaanse pilasters. In de toren hangen klokken gegoten door Henricus de Borch
(1518) en Cyprianus Crans (1744). De spits en balustrade dateren van na de torenbrand
van 1889. De in 1966-'67 gerestaureerde kerk bevat een preekstoel (1650), een
herenbank in Lodewijk XVI-stijl (eind 18de eeuw) en een doophek (1820). De sluiting
heeft drie gebrandschilderde vensters (1753-'57). De rond 1870 gebouwde Pastorie
van Maasland (Munnikenweg 5) is een fors en deftig tweelaags pand met eclectische
details.
De voorm. Chr. lagere school (Smidsweg 6) werd in 1890 gebouwd als een
drieklassige gangschool met aangebouwde onderwijzerswoning.
Boerderijen. De boerderij Mariënburg (Smidsweg 18) bestaat uit een 17de-eeuws
woongedeelte met kruisvensters en daarachter een zijlangsdeelschuur, die evenals
het ernaastgelegen woongedeelte uit circa 1860 dateert. In 1862 gebouwd is de
boerderij Breestraat 12, die een zijlangsdeelschuur en een woongedeelte met
ingezwenkte lijstgevel heeft.
De windmolen ‘Windlust’ (Smidsweg 7) is een wit geschilderde ronde
stellingmolen met een met dakleer beklede kap. Deze in 1864 gebouwde korenmolen
heeft een gevelsteen van een voorganger uit 1853.

Wijngaarden
(gemeente Graafstroom)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de tweede helft van de 13de eeuw als
secundaire ontginning ten noorden van de achterwetering van de Polder Sliedrecht.
Aan de noordzijde vormde zich een groepsgewijze bebouwing met een kleine
dorpskern rond de kerk.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 25) bestaat uit het recht gesloten gotische schip van
een vroeg-15de-eeuwse kerk. In de dakruiter hangt een door Jan Moer

Wijngaarden, Openbare lagere school Dorpsstraat 16-17

gegoten klok (1547, hergoten 1917). Ter plaatse van het op een onbekend tijdstip
gesloopte koor (opgegraven 1982) heeft men in 1856 een consistorie gebouwd. Bij
de restauratie van 1981-'82 zijn de gevels ontpleisterd en is de consistoriekamer
(‘Eben Haëzer’) herbouwd. Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel en doophek
(beide circa 1650) en een 17de-eeuws tiengebodenbord.
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Scholen. De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 16-17) is een markant
neoclassicistisch eenlaagspand uit 1876 (gevelsteen) met twee lokalen. De ingebouwde
onderwijzerswoning diende tevens als raadskamer. Tegenwoordig zijn in het gebouw
de oudheidkamer en de historische vereniging ondergebracht. In het buitengebied
van Wijngaarden ligt een tweeklassige voorm. openbare lagere school met
onderwijzerswoning (Oosteinde 43-44) uit 1918.
Boerderijen. Tot de oudere boerderijen van Wijngaarden behoren de mogelijk
18de-eeuwse boerderij Eeuwenoud (Dorpsstraat 28), met langgerekt dwars woonhuis
en de stal als parallelle achtervleugel, en de vroeg-19de-eeuwse boerderij Westeinde
9 met dwars geplaatst woonhuis. De boerderij Westeinde 28 (eerste helft 19de eeuw)
bestaat uit een tweelaags woongedeelte met aangebouwde zijbeuk en een hoge
gepotdekselde dwarsdeelschuur. Andere voorbeelden van dwarsdeelboerderijen zijn
Westeinde 18-19 (circa 1860) en Oosteinde 42 (circa 1870). Een rond venster in de
geveltop hebben de langhuisboerderijen Westeinde 34 (1879) en Dorpsstraat 26-27
(circa 1885); mooie windveren zijn aangebracht bij Oosteinde 47 en Westeinde 32
(beide eind 19de eeuw). De langhuisboerderij Oosteinde 45 (1892) heeft een
opvallende schoudergevel voorzien van lisenen en banden. Een voorbeeld van een
moderne langhuisboerderij met mansardedak is Oosteinde 39 (1926).

Woubrugge
(gemeente Jacobswoude)
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen ter plaatse van het meer oostelijk
gelegen Jacobswoude. Toen die ontginning later door vervening verdween, vormde
zich een uitgestrekte lintbebouwing langs de mogelijk al in de 13de eeuw gegraven
Woudwetering. Rond de Herv. kerk kwam in de 19de eeuw een kleine dorpskom tot
ontwikkeling. Na de Tweede Wereldoorlog is Woubrugge aan de westzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Comriekade 7) is een pseudo-kruiskerk met zowel aan de lange
als de korte arm een driezijdige sluitingen. Naar ontwerp van Pieter Post kwam deze
classicistische kerk in 1652-'53 tot stand met kenmerkende ingezwenkte steunberen,
een houten ingangsportaal met bordes en een twaalfzijdige dakruiter met naaldspits.
Daarin hangt een door François Hemony gegoten klok (1665). De in 1911 onder
leiding van A. Mulder gerestaureerde kerk wordt binnen gedekt door een houten
tongewelf met steekkappen. Tot de inventaris uit de
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bouwtijd behoren een preekstoel, herenbanken en een dooptuin naar ontwerp van
Post. Het orgel is in 1794 gebouwd door Johannes Mitterreither. De pastorie
(Comriekade 9) is een blokvormig herenhuis uit 1898 met neorenaissancedetails.
De Geref. kerk (Dr. A. Kuyperweg 1), een moderne zaalkerk met souterrain en
opengewerkte dakruiter, is gebouwd in 1957 naar ontwerp van C. van der Bom ter
plaatse van een in 1944 gesloopte voorganger uit 1896.
Boerderijen. In 1856 gebouwd is de gepleisterde langhuisboerderij Bouwlust
(Vierambachtsweg 20) met ingezwenkte lijstgevel. Het zomerhuis met stal heeft
eveneens een afgeknotte ingezwenkte voorgevel. Andere voorbeelden van
langhuisboerderijen zijn Boddens Hosangweg 116 (1828), met roedenberg en
19de-eeuwse houten schuur, de boerderij Boddens Hosangweg 39-41 (circa 1880),
met zomerhuis voorzien van een klokgevel, en Hoeve Weltevrede (Boddens
Hosangweg 112; circa 1925) met een villa-achtig woongedeelte.
Woonhuizen. Uit circa 1915 dateren het dubbele tweelaags huis Kerkstraat 14-16
en het dwarse tweelaags pand Comriekade 12-15. De villa Jacobswoude (Boddens
Hosangweg 84) werd in 1929 gebouwd in cottagestijl met expressionistische
elementen naar

Woubrugge, Herv. kerk

plannen van J. Rebel voor burgemeester J.E. Boddens Hosang. Voorbeelden van
blokvormige zakelijk-expressionistische villa's zijn Kerkstraat 13 (circa 1930) en de
dokterswoning 't Huis De Boe (Van Hemessenkade 20) uit 1931.
De Alg. begraafplaats (Kerkweg 64) heeft een uit 1933 daterende zaalvormige
aula met driezijdige sluitingen en een opengewerkte zeskantige dakruiter.

Zevenhuizen
(gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle)
Ontginningsdorp, ontstaan in de 13de eeuw aan een dijk langs de Rotte. Aan het
einde van de middeleeuwen werd het dorp oostwaarts verplaatst. Nadat de veenplassen
waren drooggemaakt (Tweemanspolder 1734; Eendrachtspolder 1753), werd het
langgerekte dorp omgeven door een - nog aanwezige - gracht om inklinking van de
bodem tegen te gaan. De droogmaking van de omvangrijke Zuidplaspolder aan de
oostzijde volgde in 1828-'39. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de glastuinbouw
haar intrede in Zevenhuizen gedaan en is het dorp in oostelijke en zuidwestelijke
richting uitgebreid.
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De Herv. kerk (Dorpsstraat 170) is een tweebeukige hallenkerk voorzien van een
aangebouwde consistoriekamer en

Zevenhuizen, Herv. kerk, interieur (1986)

een toren van drie geledingen met haakse steunberen en ingesnoerde spits. De begin
16de eeuw gebouwde toren heeft een boogfries en een hoge spits (vernieuwd 1967)
en bevat een door Joannes Ouderogge gegoten klok (1709). Het schip is na brand
(1699) herbouwd in 1699-1701, waarbij delen van het oude muurwerk zijn behouden
en de twee koorsluitingen zijn samengetrokken. De zuidbeuk heeft een lagere, smalle
zijbeuk.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven die op een houten
jukconstructie rusten, waarvan de stijlen begin 19de eeuw met gestuct metselwerk
zijn omkleed tot ronde zuilen op een achtzijdig basement. Tot de inventaris behoren
een preekstoel (circa 1600) met klankbordversiering (1702), een dooptuin, een
koorhek met gesneden middenstuk en drie herenbanken met wapens (alle eerste helft
18de eeuw). Verder dateren twee eenvoudige bankenblokken en het houten portaal
met daarboven een tiengebodenbord uit de 18de eeuw. Het orgel is vermoedelijk in
1835 door W. Beekes gebouwd.
De voorm. Remonstr. kerk (Dorpsstraat 139), een eclectische zaalkerk met
rondboogvensters, verving in 1866 een 17de-eeuwse kerk. Het sinds 1954 door de
Vrijz. Herv. gemeente gebruikte gebouw is in 1993-'94 gerestaureerd.
De Geref. kerk (Dorpsstraat 106) is een kleine zaalkerk uit 1928 met hoog
zadeldak.
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Woonhuizen. Het met riet gedekte pand Dorpsstraat 37 werd in 1638 gebouwd
als woonhuis annex herberg voor Andries Leendertsz Speelman. Sinds 1788 is er
een smederij gevestigd. Het metselwerk in gele baksteen wordt geaccentueerd door
ontlastingsbogen in rode steen boven de vensters. De schuifvensters en de
deuromlijsting zijn 18de-eeuws. Eind 19de eeuw gebouwd zijn het gepleisterde
herenhuis Dorpsstraat 120 en het gepleisterde diepe huis Dorpsstraat 80 met
ingezwenkte lijstgevel. Rond 1910 volgden Dorpsstraat 104, met afgeknotte trapgevel,
en Dorpsstraat 142, met gepleisterde verdieping en houten geveltopbetimmering.
Opvallend zijn de zes met wolfdaken uitgevoerde dubbele arbeiderswoningen Burg.
Klinkhamerweg 1-23, gebouwd rond 1925 in opdracht van de gemeente.
Het café ‘Hof van Holland’ (Dorpsstraat 105-107) is een tweelaags dwars pand
uit circa 1850 met neoclassicistische ingangsomlijsting.
De stalling (naast Dorpsstraat 196) werd rond 1910 gebouwd met een hoger
opgetrokken gevelpartij voorzien van een hooiluik en met opvallend gekleurd
siermetselwerk.
De Hotel Vosbrug over de ringgracht (Noordelijke Dwarsweg ong.) is een ijzeren
ophaalbrug uit 1928, genoemd naar het inmiddels gesloopte hotel Vos aan de
Dorpsstraat.

Zevenhuizen, Woonhuizen Burg. Klinkhamerweg 1-23

Het voorm. jachthuis ‘Jolly Duck’ (Korenmolengat 2), gelegen ten westen van
Zevenhuizen, werd rond 1920 gebouwd voor de familie Van Romande. Dit houten
buitenverblijf is een voorbeeld van prefab-bouw, zoals die toen onder meer werd
geleverd door de firma Christoph & Unmack A.G. uit Niesky in Silezië.
Boerderijen. In en rond Zevenhuizen liggen verschillende waardevolle boerderijen.
Uit de 18de eeuw stamt de langhuisboerderij Wei- en Bouwlust (Noordeinde 63). De
kelder onder de opkamer heeft keldervensters met diefijzers en luikjes. De wit
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gepleisterde herenboerderij Bredeweg 94, met als woongedeelte een blokvormig
herenhuis, werd rond 1880 gebouwd als rentenierswoning voor een notaris uit Gouda.
De boerderij Bijdorp (Noordeinde 37) heeft een wit gepleisterd woonhuisgedeelte
met een tuitgevel in eclectische vormen uit circa 1870. Uit dezelfde tijd dateren de
langhuisboerderijen Noordeinde 75 (1872), met gepleisterde vensterbekroningen en
een serliano op de verdieping, en Maria's Hoeve (Zuidplasweg 15) met engelenvenster
en een gesneden druppellijst langs de dakrand. Verder zijn er enkele opvallende
voorbeelden van langhuisboerderijen in rijke neorenaissance- en chaletstijl, zoals de
naar plannen van P. van den Berg gebouwde boerderij Land van Kanaän
(Eendrachtsdijk 4; 1898), met gepleisterd zomerhuis voorzien van houten
geveltopbeschot en een wagenschuur. De boerderij Voorzorg (Eendrachtsweg 1)
kwam in fasen tot stand ter vervanging van een oudere boerderij. In opdracht van de
familie Jongbloed werd door architect-aannemer P. Tuinzaad eerst de achterste schuur
gebouwd (1895) en vervolgens het zomerhuis (1900) en het woonhuisgedeelte met
sierspant (1908). Vergelijkbaar met de laatstgenoemde boerderij is de met zomerhuis
opgezette boerderij Noordeinde 49 (1904-'08).
Poldermolens. Voor de bemaling van de Tweemanspolder ten noorden van
Zevenhuizen zorgden vier op veldmuren geplaatste achtkante grondzeilers met een
met riet gedekte houten romp en kap. Molen 1 (Molenviergang 4) is op de baard
gedateerd ‘1730’. Molen 4 (Molenviergang 2; gedateerd ‘1729’ maar gebouwd 1721),
molen 2 (Molenviergang 6; 1729) en molen 3 (Molenviergang 8; 1792 hebben nog
een scheprad. De Eendrachtsmolen (Rottekade 1) dateert uit 1727; het jaartal ‘1651’
op de baard is afkomstig van een andere molen. Deze achtkante grondzeiler met
scheprad en een met riet gedekte romp en kap zorgt voor de waterverversing van de
boezem van Schieland (Rotteboezem). Bij de molen ligt een sluis uit 1740
(stichtingssteen) met houten puntdeuren.
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Zoetermeer
Ontginningsdorp, ontstaan in de 10de eeuw op de oostoever van het Zoetermeerse
Meer en in de 11de eeuw verplaatst naar de kruising van de landweg Den Haag-Gouda
(Dorpsstraat) en de vaarweg Delft-Leiden (Wallenwetering). Van de oude bebouwing
is het westelijke deel met de huidige katholieke kerk de oude dorpskern van
Zoetermeer en het langgerekte oostelijke deel de vanaf circa 1150 ontstane kern
Zegwaart. In 1614-'16 heeft men het Zoetermeersche Meer ingepolderd. Om
inklinking te voorkomen werd de nederzetting Zoetermeer/Zegwaart omringd met
een nog aanwezige omgrachting. Aan de oostkant van de nu gedempte Wallenwetering
verrees de Herv. kerk. Nabij de in 1870 aangelegde spoorlijn Den Haag-Gouda werd
een zuivelfabriek gevestigd en de dorpskern breidde zich uit richting station (1ste
Stationsstraat). In 1935 zijn beide dorpskernen samengevoegd tot één gemeente onder
de naam Zoetermeer.
Na de aanwijziging van Zoetermeer als groeikern in 1962 zijn in eerste instantie
ten noorden van dorp en spoorlijn uitgestrekte woonwijken en bedrijventerreinen
ontstaan. De in 1975-'80 aangelegde ‘Zoetermeerlijn’ zorgt tevens voor een

Zoetermeer, Herv. kerk

extra spoorverbinding met Den Haag. Na het houden van de internationale
tuinbouwtentoonstelling Floriade in 1992 is ook het gedeelte ten zuiden van de
spoorlijn Den Haag-Gouda grotendeels volgebouwd. Van 1984 tot 2003 was in
Zoetermeer het Ministerie van O.C.W. gevestigd (Europaweg).
De Herv. kerk (Dorpsstraat 59), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
vierkante zaalkerk met uitgebouwd ‘koordeel’ en een toren van drie geledingen met
achtzijdige bekroning. Van de oude kerk resteert de laat-gotische toren (tweede helft
15de eeuw) met haakse steunberen en natuurstenen hoekblokken. Na stormschade
in 1642 kreeg deze toren een classicistische houten bekroning met lantaarn. Hierin
bevinden zich een door Adriaen Steilaert gegoten klok (1571) en een mechanisch
uurwerk van Harmannus Brouckman (1664). Naar ontwerp van Jan Giudici kwam
in 1785-'87 de huidige zaalkerk in Lodewijk XVI-stijl tot stand, voorzien van een
hardstenen zuidportaal met siervazen en dorische zuilen. Kerk en toren zijn in 1969-'70
gerestaureerd. Het kerkinterieur wordt gedekt door stucgewelven op vier pijlers. Tot
de inventaris in Lodewijk XVI-stijl behoren een preekstoel en doophek, beide
vervaardigd door Franciscus van Ursel en een drietal herenbanken met snijwerk door
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David Pieters. Het orgel werd gebouwd door N.A. Lohman & Zn (1839, uitgebreid
1971).
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Dorpsstraat 24) is een driebeukige basilicale kruiskerk
met driezijdig gesloten koor, een doopkapel en een gedrongen toren voorzien van
een traptoren en een spits met ui-vormige bekroning. Een kerk uit 1858 werd in
1914-'15 vervangen door deze kerk met neoromaanse elementen naar ontwerp van
J. Stuyt. Kenmerkend voor zijn werk is het tegelfries bij de halfronde transeptapsiden.
Boven het torenportaal prijkt een natuurstenen St.-Nicolaasbeeld met baldakijn.
Inwendig hebben schip en transept een rijke polychromering van de hand van F.
Loots en Th. van der Lee (gerestaureerd 1991).
Achter de kerk ligt een in 1827 opengesteld kerkhof. De pastorie (Dorpsstraat 26)
is een eclectisch herenhuis uit 1867 naar plannen van W.J. van Vogelpoel.
De (Geref.) Pelgrimskerk (1ste Stationsstraat 86) werd in 1932 gebouwd naar
ontwerp van B.W. Plooy. De toren bij deze zakelijk-expressionistische kruiskerk
heeft een voor zijn werk karakteristieke paraboolvormige spits.
Overige kerken. Sobere zaalkerken in traditionalistische vormen (wederopbouw)
zijn het gebouw van de Geref. Gem. Het Kompas (Piet Heinplein 13; 1955, D.
Huurman) en de met klokkentoren ontworpen Adventskerk (Julianalaan 3; 1955, A.
van Eck), nu in gebruik bij de Vereniging van Vrijz. Herv. en de Remonstrantse
gemeente. De Oud Geref. Gemeentekerk (Irenelaan 23; N.Ch. Dekker & P. van der
Sterre) dateert uit 1956. Opvallend is de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen (Osylaan), een in 2002 in lichtgrijze steen gebouwde driebeukige
tempel met gelede torenvormige opbouw.
Scholen. De zusters franciscanessen lieten in 1875 achter het herenhuis Dorpsstraat
33 (1817), dat na 1858 als klooster ging dienen, de R.K. lagere school bouwen.
Ernaast verrees in 1928 de R.K. bewaarschool (Dorpsstraat 35). De openbare lagere
school (Dorpsstraat 114) is een tweelaags middengangschool uit 1924, ontworpen
door A.A. Goldberg. De Chr. lagere school (Dorpsstraat 99) werd in 1931 gebouwd
met zeven lokalen naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van J. Dekker.
Woonhuizen. Het oorspronkelijk 17de-eeuwse diepe huis Dorpsstraat 145 is
recent gerestaureerd. Uit de 18de eeuw stammen het diepe huis Dorpsstraat 111 met
halsgevel, het dwarse huis Dorpsstraat 6 (mogelijk 1728) - gebouwd als buitenhuis
‘Visvliet’ en in de 19de eeuw bekend als café ‘Zomerzorg’ - en het herenhuis
Dorpsstraat 9 (1783; verbouwd 1872). De laatste heeft gebosseerde hoeklisenen en
een licht risalerende middenpartij met een geblokte deuromlijsting (Lodewijk
XVI-stijl); de gesneden dubbele deur dateert van een verbouwing in 1872. De wit
gepleisterde en met klokgevel uitgevoerde diepe huizen Dorpsstraat 28-30 (circa
1820) waren eigendom van de Nicolaasparochie en werden bewoond door de koster
en de klokkenmaker. Een
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ingezwenkte lijstgevel hebben de diepe huizen Dorpsstraat 32 (circa 1820), 122,
125 (1861; met bakkersoven) en 134 (circa 1880); vergelijkbaar is Dorpsstraat 157
uit 1903. In 1866 gebouwd als burgemeesterswoning voor Zoetermeer is het herenhuis
Akkerlust (Vlamingstraat 49); de 18de-eeuwse deurpartij is een replica. Het wit
gepleisterde eclectische herenhuis Op doortocht (Dorpsstraat 8) werd in 1869 gebouwd
als voorhuis van een boerderij. Nu als stadsmuseum in gebruik is 't Oude Huis
(Dorpsstraat 7) uit 1872, dat licht getoogde zware vensteromlijstingen heeft en een
gepleisterde middenrisaliet. Eén bouwlaag hebben het wit gepleisterde
neoclassicistische herenhuis 1ste Stationsstraat 84 (1855) en het eclectisch
vormgegeven herenhuis Voorweg 52 (1878). In 1892 is in neorenaissance-stijl het
herenhuis Dorpsstraat

Zoetermeer, Zuivelfabriek Nutricia

Zoetermeer, Boerderij Meerzigt

76 gebouwd en neorenaissancedetails vertonen de arbeiderswoningen 1ste
Stationsstraat 5-13 (1900). Voorbeelden van vroeg-20ste-eeuwse burgerhuizen met
gekleurd siermetselwerk in neorenaissance- en jugendstilvormen zijn Dorpsstraat
116-118 (1909), Dorpsstraat 20-22 (1909), Schinkelweg 29 en Schinkelweg 63 (beide
1910). Het diepe huis Dorpsstraat 171 werd in 1909 gebouwd als pastorie bij de
oude Geref. kerk. A. Kranenburg bouwde de arbeiderswoningen 1ste Stationsstraat
147-153 (circa 1910). Een karakteristiek ontwerp in ‘Um 1800’-stijl is het voor
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boterhandelaar B. Brinkers gebouwde dubbele herenhuis 1ste Stationstraat 49-51
(1914). Het zakelijk-expressionistische herenhuis Dorpsstraat 10 (1928), gebouwd
als pastorie, diende later ook als raadhuis. Ontworpen door J. Dekker in
traditionalistische vormen zijn het landhuis Norge (Vlamingstraat 83; 1935) en de
dubbele middenstandswoningen 1ste Stationsstraat 15-25 (1935).
Boerderijen. De in 1977-'79 gerestaureerde herenboerderij Meerzigt (Voorweg
119) stamt waarschijnlijk uit 1672. Jacob Thiesem liet er in 1677 een deel aanbouwen.
Het woongedeelte is een classicistisch herenhuis met souterrain en dubbele stoep.
De hoger opgetrokken middenpartij is voorzien van een fronton en klauwstukken.
Links staat een 18de-eeuwse wagenschuur en achter op het erf bevinden zich drie
rieten kapbergen met houten roeden. De krukhuisboerderij De Hooge Woning
(Voorweg 109; 1679) heeft een ingangsomlijsting en een uitgebouwde opkamer met
kelder. Voorbeelden van langhuisboerderijen met rieten dak, ingezwenkte lijstgevel
en omlijste ingangspartij zijn de boerderij Voorzorg (Voorweg 125) uit 1794 - met
zomerhuis (circa 1870) en wagenschuur (1893) - en de in 1800 na brand herbouwde
hoeve Noorderbosch (Voorweg 228). Andere voorbeelden zijn de boerderijen Het
Buitenbeest (Voorweg 93; 1811, zomerkamer 1842), Vlamingstraat 77 (1827,
vernieuwd schuurdeel), Wildrijk (Zegwaartseweg 49; circa 1837). Een dwars geplaatst
voorhuis bezitten de boerderijen Voorweg 178-178a (1852), Kromwijk (Voorweg
133; 1879) en Rozenburg (Voorweg 112; 1871); de laatste heeft een wit gepleisterd
woonhuis en opvallende neogotische gietijzeren vensters in het schuurdeel.
Boerderijen met een neoclassicistisch woonhuis zijn onder meer Vlamingstraat 2-4
(1850, vergroot 1875) en Voorweg 153-153a (1880). De boerderij Voorweg 54 (1895)
heeft een woonhuis met chaletstijl-sierspant. In bezit van de zuivelfabriek waren
onder meer de Nutriciahoeve (Rokkeveenseweg 44; 1850, stal 1925) en de Lactohoeve
(Rokkeveenseweg zuid 104; 1925, nu ‘Pelgrimshoeve’).
De zuivelfabriek ‘Nutricia’ (1ste Stationsstraat 186) werd in 1896 gesticht
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door M. van der Hagen als de stoomzuivelfabriek ‘Wilhelmina’ en heet sinds 1901
‘Nutricia’. De vervolgens sterk gegroeide fabriek werd in 1945 beschadigd door een
vliegtuigbom. In het huidige complex bevinden zich nog delen van het oorspronkelijke
gepleisterde fabriekspand met pilastergeleding.
Windmolen ‘De Hoop’ (1ste Stationsstraat 37a) is een ronde stellingmolen uit
1897 met een wit gepleisterde stenen romp en een met zink beklede kap. Deze
korenmolen is in 1984-'86 gerestaureerd.
De watertoren (3de Stationsstraat 369) verrees in 1927 voor drinkwaterbedrijf
‘De Tien Gemeenten’ naar ontwerp van A. Visser. De achtzijdige bakstenen toren
bevat een betonnen holbodemreservoir. De ingangsomlijsting toont de wapens van
de betrokken gemeenten.
Het Wilhelminapark (Julianalaan) is een smal en langgerekt plantsoen, aangelegd
in 1950 naar een landschappelijk ontwerp van J.T.P. Bijhouwer.

Zoeterwoude-Dorp
(gemeente Zoeterwoude)
Ontginningsdorp, ontstaan in de middeleeuwen (14de eeuw) waar ontginningen vanaf
de Oude Rijn, de Vliet en de Weipoortsche Vliet elkaar ontmoeten. De lineaire
bebouwing ontwikkelde zich langs twee assen (Zuidbuurtseweg-Watertje en
Noordbuurtseweg-Dorpsstraat-Westeindseweg) en bij de samenkomst ontstond rond
1850 een kleine dorpskom. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp in de westelijke
en zuidelijke richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 17), oorspronkelijk gewijd aan St. Lebuïnus en St.
Johannes, is een driebeukige pseudo-basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor
en een ingebouwde toren van drie geledingen met spits. De toren verrees in de tweede
helft van de 15de eeuw en het koor kwam rond 1500 tot stand. Schip en dwarsschip
zijn 16de-eeuws. De tijdens het beleg van Leiden in 1574 in brand gestoken kerk
werd vervolgens in fases hersteld, waarbij rond 1650 het huidige aanzien ontstond.
Het koor werd verhoogd (ovale vensters boven de spitsboogvensters) en de bovenste
delen van schip en transept vernieuwd. Bij de ingrijpende restauratie in 1949-'57
heeft men de uit 1860 daterende beschieting van het tongewelf in de kerk vernieuwd
en de in 1862 op de toren aangebrachte pleisterlaag verwijderd. Tot de kerkinventaris
behoren enkele 17de- en 18de-eeuwse grafzerken,
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een preekstoel (circa 1650) en een door de gebroeders Franssen gebouwd orgel (circa
1870).
Scholen. De voorm. lagere ‘R.C. school’ (Zuidbuurtseweg 58) is in 1868 gebouwd
als een drieklassige gangschool met portaal en vrijstaande onderwijzerswoning. Rond
1900 is een vierde lokaal toegevoegd. De voorm. R.K. lagere jongensschool
(Schenkelweg 4) is een vierklassige middengangschool uit 1924 met trapgevels aan
de korte zijden.
Het voorm. patronaatsgebouw (Schenkelweg 6), mogelijk naar ontwerp van
C.F.J. Paardekoper gebouwd in 1923, bestaat uit enkele eenlaags bouwdelen met
zadeldaken en platte daken.
Woonhuizen. In de kern nog 18de-eeuws is het diepe eenlaagspand Dorpsstraat
21 met tuitgevel. Voorbeelden van vroeg-19de-eeuwse eenlaagspanden zijn het
tweebeukige huis Noordbuurtseweg 35 en het dwarse huis Dorpsstraat 1, beide met
omlijste ingang. Het gepleisterde, blokvormige eenlaags landhuis Oud Raadwijk
(Laan van Oud Raadwijk 3) dateert uit circa 1840. Eclectische details vertoont de
rond 1870 opgetrokken gepleisterde villa Veldzicht (Dorpsstraat 33) met haaks
aangebouwd koetshuis. Voorbeel-
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den van dwarse eenlaagspanden zijn Zuidbuurtseweg 70-71 (1877) en Watertje 27
(circa 1905). In rode kalkzandsteen met witte kalkzandsteenbanden uitgevoerd is het
woon- en winkelpand Watertje 33 (circa 1915). De in 1946-'47 opgetrokken blokken
eenlaags woningen Schenkelweg 12-38 zijn in traditionalistische vormen ontworpen
door A.H.J. Paardekoper.
De voorm. scheepswerf (Dorpsstraat 2) bestaat uit een 18de-eeuws langgerekt
dwars eenlaagspand met omlijste ingang en op de hoeken een klokgevel. De
bijbehorende langgerekte houten schuur dateert uit 1832.
Boerderijen. Een 17de-eeuwse kern hebben de krukhuisboerderij Laan van Oud
Raadwijk 4 en de boerderij Hoeve Bijdorp (Dorpsstraat 46). Beide hebben een
uitgebouwde opkamer met kelder. Aan de Westeindseweg staan enkele oude
boerderijen, zoals de in de kern 17de-eeuwse hallenhuisboerderij Christina's hoeve
(Westeindseweg 6), met kelder en opkamer, de langhuisboerderij Westeindseweg 7
(circa 1900), gedecoreerd met neorenaissancediamantkoppen, en de met dwars
geplaatst woongedeelte uitgevoerde boerderij Westeindseweg 16 uit 1913. De rond
1890 gebouwde forse boerderij Noordbuurtseweg 22 is voorzien van een dwars
geplaatst woonhuis met hoger opgetrokken middenrisaliet en boogfries.
Verder liggen er veel waardevolle boerderijen in het gehucht Weipoort ten oosten
van Zoeterwoude-Dorp. De hallenhuisboerderij Oude Brouckhoeve (Weipoortseweg
55) stamt in de kern uit de eerste helft van de 17de eeuw en ook de
krukhuisboerderijen Weipoortseweg 54 en Weipoortseweg 97, hebben een
17de-eeuwse kern. Op het erf van nummer 97 staat ook een karnhuis. Andere
voorbeelden van mogelijk in de kern 17de-eeuwse hofsteden zijn de
hallenhuisboerderijen Weidehof (Weipoortseweg 32) en Weipoortseweg 96, de
krukhuisboerderij Weipoortseweg 67, met zomerhuis (Weipoortseweg 68; circa
1900), boerderij Veldzigt (Weipoortseweg 69), met 18de-eeuws karnhuis, zomerhuis
en vierroedige hooiberg, en de krukhuisboerderij Weipoortseweg 76 met zomerhuis.
Voorbeelden

Zoeterwoude-Rijndijk bij Zoeterwoude-Dorp, R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen
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van 19de-eeuwse langhuisboerderijen zijn Weipoortseweg 83 (1868) en
Weipoortseweg 62 (1889), de laatste met chaletstijl-sierspant. Rond 1900 gebouwd
is de langhuisboerderij Altijd Zorg (Weipoortseweg 72) en de boerderij Ouders Hoeve
(Weipoortseweg 65) is uit 1934.
Zuidbuurt. Dit lineaire dorp aan de Zuidbuurtsche Wetering ten zuiden van
Zoeterwoude-dorp kwam rond 1850 tot ontwikkeling nabij de katholieke kerk. In de
kern mogelijk 18de-eeuws is de boerderij Zuidbuurtseweg 44, een langhuisboerderij
met veelhoekig karnhuis. Aardige woonhuizen zijn de arbeiderswoning
Zuidbuurtseweg 12 (circa 1850), de reeks arbeiderswoningen Zuidbuurtseweg 28-31
(1868) en het huis Zuidbuurtseweg 32 (1875) met tuitgevel en omlijste ingang. Het
thans gepleisterde voorm. Liefdesgesticht met bewaar-, leer-, en naaischool voor
meisjes (Zuidbuurtseweg 19) dateert uit 1880 en is voorzien van een houten
klokkenstoel. De R.K. kerk St.-Jan's Onthoofding (bij Zuidbuurtseweg 14) is een
recht gesloten kerk met vijf dwarskappen en een terzijde geplaatste toren van drie
geledingen met naaldspits en bolbekroning. Ter plaatse van een kerk uit 1844 bouwde
men in 1903-'04 een nieuwe kerk naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. Nadat
in 1964 koor en schip door brand waren
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verwoest, verrees tegen de bewaard gebleven toren in 1965-'66 de huidige kerk naar
plannen van P. Sips. De pastorie (Zuidbuurtseweg 14), met neorenaissance-details,
is rond 1903 gebouwd.
Zoeterwoude-Rijndijk. Dit ontginningsdorp ten noordoosten van
Zoeterwoude-Dorp ontstond in de 9de eeuw langs de Oude Rijn. Aan de zuidzijde
werd in 1878 de spoorlijn Leiden-Woerden aangelegd en na de Tweede Wereldoorlog
zijn tussen spoor en rivier een woonwijk en een industrieterrein verwezenlijkt. De
R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Hoge Rijndijk 18) is een driebeukige
kruisbasiliek met vijfzijdig gesloten koor, een achthoekige vieringkoepel en een
dubbeltorenfront met torens van vier geledingen met tentdak. Deze kerk met
neoromaanse vormen verrees in 1894-'95 naar ontwerp van J.H. Tonnaer en verving
een voorganger uit 1855. Binnen worden schip en transept gedekt door houten
tongewelven. De zijbeuken en het koor zijn in steen overwelfd. De pastorie
‘Meerburg’ (Hoge Rijndijk 16) dateert uit circa 1920. De Heinekenbrouwerij (Burg.
Smeetsweg 1), een fors modern complex bestaande uit twee kruisende meerlaags
kantoor- en laboratoriumgebouwen en productiegebouwen, is in 1970-'74 gebouwd
naar ontwerp van bureau Van den Broek en Bakema onder leiding van projectarchitect
J.E. Rijnsdorp.
In de omgeving bevinden zich enkele poldermolens. Aan de zuidzijde van het dorp
staat de uit 1626 daterende wipmolen van de Grote Polder (Molenpad 11) bestaande
uit een met riet gedekte ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis. Deze molen
bemaalde vroeger de Grote Polder. De Groote Westeindsche Polder werd bemaald
door de molen Zelden van Passe (nabij de A4 aan de Meerburgerwetering), een met
riet gedekte achtkante grondzeiler uit 1642. Nabij de spoorlijn Leiden-Woerden staan
de Barremolen uit 1661 en de kleine Meerburgermolen uit 1684. Deze met riet
gedekte achtkantige grondzeilers bemaalden respectievelijk de polder Groenendijk
en de Room- of Meerburgerpolder.

Zuid-Beijerland
(gemeente Korendijk)

Zuid-Beijerland, Ambachtsherenhuis

Dijkdorp met langgerekte bebouwing, ontstaan na de bedijking van de Polder
Groot-Zuid-Beijerland (1631) en oorspronkelijk ook Den Hitzert genoemd. Het dorp
werd in 1671 een zelfstandige kerkgemeente. Na de Watersnoodramp van 1953 is
het dorp aan de noordzijde uitgebreid.
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De Herv. kerk (Koninginneweg 4) is een kruiskerk met in een binnenhoek een
ongelede toren met naaldspits. De kerk verrees in 1933 in zakelijk-expressionistische
stijl en verving de afgebrande dorpskerk uit 1678.
Geref. kerken. De voorm. Geref. kerk Dorpsstraat 113 is een neoclassicistische
gepleisterde zaalkerk uit 1874. A. Rothuizen en P.J. 't Hooft ontwierpen in
traditionalistische vormen de huidige Geref. kerk Nassaustraat 15, gebouwd in
1960-'61 als een zaalkerk met hoger opgaand torendeel.
Het voorm. ambachtsherenhuis (Dorpsstraat 117) is een tweelaags diep huis met
fronton en aangebouwd kantoordeel, opgetrokken in 1921 in de classicistische variant
van de Nieuw Historiserende stijl.
Boerderijen. De boerderij Bouwlust (Molendijk 2) heeft een hoog woonhuis met
schilddak uit 1746 en een dwarsdeelschuur. Het inrijhek uit 1803 is voorzien van
hardstenen hekpalen met wapendragende leeuwen. Bij de boerderij Blokensteyn
(Ronduitweg 2) is het inrijhek uit 1804. De met zijlangsdeelschuur uitgevoerde
boerderij Dorpszigt (Dorpsstraat 84) dateert in haar huidige vorm van de herbouw
na brand in 1863.
De windmolen ‘Landzicht’ (Molendijk 19) is een ronde grondzeiler met een met
riet gedekte kap, gebouwd in 1857 als korenmolen.
Woonhuizen. Jugendstil-details vertonen de huizen Dorpsstraat 15 (1900) en
Notre Plaisir (Molendijk 22; circa 1910). Vermoedelijk van de hand van dezelfde
ontwerper zijn de kleine villa's Dorpsstraat 66 (circa 1910), Dorpsstraat 167 (circa
1915) en Koninginneweg 11 (1923).
De Alg. begraafplaats (bij Dorpsstraat 175) werd rond 1850 gesticht maar bevat
enkele oudere zerken (1682, 1690), afkomstig uit de afgebrande dorpskerk.

Zuidland
(gemeente Bernisse)
Havendorp aan de Bernisse, ontstaan na de bedijking van de Polder Zuidland (1416).
Een afgedamde kreek werd daarbij vergroot tot een rechthoekige havenkom met
bebouwing op de daaromheen
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Zuidland, Herv. kerk

lopende dijk (Ring). Het dorp breidde zich polderinwaarts uit met de Dorpsstraat en
de Kerkstraat en daartussen de kerk; dit gedeelte van Zuidland heeft een kerkringachtig
karakter. Na de verlanding van de Bernisse in de 16de eeuw werd de haven afgedamd.
Op de dam bouwde men in 1878 een raadhuis annex school, waarna de haven in
dorpsvijver werd veranderd. Aan de zuidoostzijde langs de Kerkweg verrezen in de
19de eeuw enkele forse boerderijen. Na de Watersnoodramp van 1953 is het gebied
tussen dijk en Kerkweg bebouwd.
De Herv. kerk (Kerkstraat 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Bartholomeus, is een
forse eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een slanke toren van twee
geledingen met afsluitend boogfries en een ingesnoerde naaldspits. De toren verrees
in de tweede helft van de 15de eeuw, het laat-gotische schip en koor kwamen begin
16de eeuw tot stand. In 1918 brandde de kerk geheel uit. Bij het herstel naar plannen
van H. van der Kloot Meijburg heeft men de 16de-eeuwse zuiderzijbeuk gesloopt.
In de toren hangt een door A.H. van Bergen gegoten klok (1919).
De voorm. synagoge (Breedstraat 10) werd in 1887 gevestigd in een uit circa 1860
daterend woonhuis met een gepleisterde afgeknotte puntgevel.
De Geref. kerk (Wilhelminastraat 28) is een forse moderne kerk met lage
aanbouwen en een robuuste toren, gebouwd in 1963 naar plannen van H. Sutterland.

Zuidland, Woonhuis Ring 13

Het voorm. raadhuis (Ring 24) werd in 1878 gebouwd in eclectische stijl. Het
als school dienende langgerekte eenlaags middendeel wordt geflankeerd door een
aangebouwde onderwijzerswoning en een tweelaags raadhuisgedeelte met raadzaal
op de verdieping.
Woonhuizen. Van de diverse oude en overwegend diepe huizen in het dorp gaan
er enkele tot de 17de eeuw terug. Een gepleisterde puntgevel heeft Kerkstraat 21,
dat met jaartalankers is gedateerd ‘1608’. Het rijkst uitgevoerd is het in 1637
(gevelsteen) op de spuisluis van 1609 gebouwde huis Ring 13. De in een tuitgevel
veranderde trapgevel is voorzien van sierankers en siermetselwerk in de boogvelden
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boven de verdiepingsvensters. In opzet 17de-eeuws zijn de diepe huizen Ring 7, Ring
22

Zuidland, Boerderij Even Buiten

(gevel circa 1840) en Ring 1 (gevel 1907). Laat-18de-eeuws is het pand Ring 3 met
smalle halsgevel. Het uit 1820 daterende gepleisterde huis Raadhuisstraat 46 kreeg
rond 1890 een chaletstijl-sierspant. Hoofd 15 is een eenvoudig dwars eenlaagspand
uit circa 1850. Voorbeelden van rentenierswoningen met eclectische details zijn de
dwarse eenlaagspanden Kerkweg 5 (circa 1860) en Neckwaerdt (Stationsweg 7).
Eveneens in eclectische vormen uitgevoerd is het diepe huis Breedstraat 7 (circa
1880). Het grote tweelaagse notarishuis Huize Loeff (Raadhuisstraat 31) kwam in
1875 tot stand in neoclassicistische stijl. Zakelijk-expressionistische elementen
vertoont de forse villa Stationsweg 9 (circa 1925).
Tuinkoepels. In de tuin van Stationsweg
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Simonshaven bij Zuidland, Herv. kerk

7 staat een achtzijdige theekoepel met overstekend rieten dak, gebouwd rond 1800
in Lodewijk XVI-stijl. Achter het dwarse pand Raadhuisstraat 25, met een gevelsteen
uit 1770, staat een 19de-eeuwse zeszijdige tuinkoepel.
Winkels. De twee (later gepleisterde) panden Hoofd 3-5 dienden vanaf het midden
van de 19de eeuw als bakkerij (met kelderuitbouw) en winkel (rechts). Het kleine
huis Dorpsstraat 7 heeft een winkelpui uit circa 1860 voorzien van bovenlichten met
zwikken. Jonger zijn het gepleisterde winkelpand Ring 21 (circa 1880) en de winkelpui
met rode strekken boven de bovenlichten (circa 1890) van Dorpsstraat 22-24.
Boerderijen. De uit circa 1810 daterende forse zijlangsdeelboerderij Vee en
Bouwlust (Kerkweg 7) heeft een woongedeelte met ingezwenkte lijstgevel en een
omlijste ingang met empiredetails. Het gietijzeren hek aan de straatzijde werd rond
1870 geplaatst. Vergelijkbaar in opzet is de uit 1872 daterende boerderij Even Buiten
(Kerkweg 3), waarvan het woongedeelte een rank pronkrisaliet met eclectische details
bezit. De zijlangsdeelboerderij De Zuidhollandse Hoeve (Nieuwe Veerdam 3) heeft
een eenlaags tussenlid en een fors dwars geplaatst neoclassicistisch woonhuis,
gebouwd in 1871 in opdracht van J. van Beek en C.A. van Beek. Bij de boerderij
Het Polderhuys (Nieuwe Veerdam 2) is het tweelaagse, dwars geplaatste woonhuis
(circa 1880) gepleisterd en voorzien van een omlijste ingang.
Windmolen ‘De Arend’ (Molendijk 35) is een deels wit gepleisterde ronde
stellingmolen uit 1844 met een met dakleer beklede kap.
Begraafplaatsen. De in 1830 aangelegde Alg. begraafplaats (Raadhuissstraat
ong.) heeft een gietijzeren hek met gevleugelde zandlopers als decoraties (circa 1900).
De uit 1888 daterende Isr. begraafplaats (bij Kerkweg 38) bevat nog vijf grafstenen
(1916-'40).
Simonshaven. Dit havendorp ten oosten van Zuidland ontstond begin 14de eeuw
na de bedijking van de Polder Simonshaven en had een haven op de Bernisse. Net
buiten het dorp staat de Herv. kerk (Lageweg 1), een gepleisterde neoclassicistische
zaalkerk met geveltoren, gebouwd in 1852 ter plaatse van de afgebrande middeleeuwse
kerk. Het interieur is voorzien van pilasters en een gestukadoord houten koofplafond
en bevat een preekstoel met doophek, enkele luifelbanken en een orgel uit de bouwtijd.
Een ingezwenkte lijstgevel met iel pronkrisaliet heeft het woongedeelte van de
boerderij Ring 16 (circa 1852). Uit 1863 dateert het forse voorm. raadhuis (Ring
42) met gepleisterd middenrisaliet, hoekpilasters en eclectische details. De voorm.
eenklassige openbare lagere school (Ring 73) werd rond 1875 gebouwd.
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Zwammerdam
(gemeente Alphen aan den Rijn)
Dijkdorp, ontstaan op een oeverwal aan de zuidzijde van de Oude Rijn nabij de
samenkomst met de Meije. Ten westen van de huidige dorpskom, op het terrein van
de Hooge Burch, stond in de Romeinse tijd een castellum (circa 70-250 na Chr.) als
onderdeel van de Romeinse grensverdediging (Limes). In de vroege middeleeuwen
was opnieuw sprake van bewoning. Later in de middeleeuwen ontwikkelde
Zwammerdam zich tot een handelsnederzetting nabij de Svadenburgerdam, die graaf
Floris III kort voor 1165 in de Oude Rijn liet aanleggen om de wateroverlast tegen
te gaan. De overwegend lineaire bebouwing op de zuidoever van de Oude Rijn kreeg
in de vroege 17de eeuw een kleine dorpskom nabij de brug over de Oude Rijn
(Brugstraat). Na de Tweede Wereldoorlog heeft enige verdichting van de bebouwing
plaatsgevonden.
De Herv. kerk (Kerkplein 7) is een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten
koor en een ingebouwde toren met ingesnoerde naaldspits. Vanaf 1450 begon de
bouw van de laat-gotische kerk. De toren bevat mogelijk 13de-eeuwse restanten van
een voorganger. Schip en koor kwamen rond 1550 gereed. Na zware beschadiging
in 1672 volgde het herstel in 1674-'78 onder leiding van Claes Reijersz van Outshoorn.
In de toren hangt een door Gerhard Schimmel gegoten klok (1682). Bij een ingrijpende
restauratie in 1953-'58 is een buitenbepleistering uit 1886 verwijderd en heeft de
toren een nieuwe beklamping gekregen. Het kerkinterieur wordt gedekt door houten
tongewelven. De preekstoel en het doophek zijn afkomstig uit Maassluis (1664;
aangekocht in 1955). Verder bevat de kerk een wapenzerk (1680) en een door G.W.
en H.B. Lohman gebouwd orgel (1842). De rond 1678
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Zwammerdam, Boerderij Rijksstraatweg 1

herbouwde en in 1742-'43 en 1827-'33 verbouwde pastorie (Kerkplein 6) is een
tweebeukig dwarshuis met omlijste ingang.
De Remonstr. kerk (bij Molenstraat 2a-4) is een zaalkerk uit 1675-'76 met een
gepleisterde vroeg-19de-eeuwse voorgevel. Het door een houten tongewelf uit 1765
gedekt interieur bevat een preekstoel en doophek uit de bouwtijd.
De Geref. kerk (Molenstraat 62) is een zaalkerk met tuitgevels, gebouwd in 1892
naar een neorenaissance-ontwerp van R. Kuipers op de voorm. buitenplaats
Withenlust.
Het voorm. raadhuis (Plein 1) is een blokvormig tweelaags pand uit 1906 met
hoger opgetrokken risaliet. Het gebouw is voorzien van jugendstil-tegeltableaus.
De voorm. Chr. Nationale School (Molenstraat 66) is rond 1905 gebouwd als
een drieklassige lagere school met een topgevel in imitatie-vakwerk.
Woonhuizen. Het dwarse eenlaagspand Plein 8, dat waarschijnlijk als rechthuis
dienst heeft gedaan, stamt in de kern uit circa 1675 maar heeft nu een 18de-eeuws
uiterlijk met omlijste ingang. Voorbeelden van dwarse tweelaags huizen zijn
Lindenhovestraat 2 (1844), gebouwd in opdracht van S. van Dam, en Brugstraat 20
(circa 1885). Het eenlaagspand Kerkstraat 2-4 dateert uit 1893. Neorenaissance-details
vertonen de blokvormige herenhuizen Akerboomseweg 2 (circa 1895), Spoorlaan 4
(circa 1895), Spoorlaan 6 (circa 1900), alsmede het woon- en winkelpand Molenstraat
45 (circa 1890). Interessante villa's zijn Akerboomseweg 15-17 (circa 1905), met
koetshuis, en Rhijnauwen (Lindenhovestraat 10; circa 1905), beide met
chaletstijl-elementen. De voorm. dokterswoning Plein 2 dateert uit 1906. Voorbeelden
van eenlaagspanden met een tot topgevel opgetrokken gevelgedeelte zijn Spoorlaan
8 (circa 1905) en de rond 1920 gebouwde huizen Ons Wel (Akerboomseweg 13) en
Akerboomseweg 11.
De hoefsmederij (Kerkplein 1) is een in de kern uit 1674 daterend eenlaagspand.
Boerderijen. Een 18de-eeuwse kern heeft de langhuisboerderij Lindenhove
(Lindenhovestraat 12). De deels onderkelderde boerderij Rijksstraatweg 1 kreeg in
1888 een nieuwe gevel en een koetshuis.
Het voorm. hotel ‘De Rustende Arend’ (Swadenburgerdam 1-3) is een hoekpand
uit 1906 met verspringende geveldelen en jugendstil-decoraties.
De Alg. begraafplaats (bij Spoorlaan 16) bezit een aula uit circa 1930 met zeer
steil zadeldak en zakelijkexpressionistische details.
Poldermolen ‘De Dikke Molen’ (Kortsteekterweg 2) is een met riet gedekte
achtkante grondzeiler. Deze molen uit 1674 bemaalde tot 1955 de Zuid- en
Noordeinderpolder. De kap is in 1836 vernieuwd.
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Zwartewaal
(gemeente Brielle)
Dijkdorp, ontstaan na de bedijking van de Polder Zwartewaal (circa 1180). Een
kreekmond aan de oostzijde buitendijks werd ingericht als vissershaven. De kreekrest
de Holle Mare fungeerde als spui. Op een kleiheuvel binnendijks verrees de kerk.
Met de afdamming van de Brielse Maas in 1952 verdween de visserij en heeft men
de haven veranderd in een jachthaven.

Zwartewaal, Herv. kerk (1989)

De Herv. kerk (Schoolstraat 5), oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor. Het begin 15de eeuw gebouwde schip
kreeg rond 1540 een hoger laat-gotisch koor. De in 1597 opgerichte geveltoren bevat
een door Pieter Bakker gegoten klok (1770). Tot de inventaris van deze in 1939-'46
en 1992-'93 gerestaureerde kerk behoren een preekstoel (tweede helft 17de eeuw)
en een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1902).
Het voorm. raadhuis (Henry Fordstraat 2) is een tweelaags diep pand uit circa
1870 met een omlijste ingang en wenkbrauwen boven de vensters.
De voorm. openbare lagere school (Schoolstraat 1) werd rond 1910 gebouwd als
een tweeklassige middengangschool.
Woonhuizen. Voorbeelden van eenvoudige 19de-eeuwse diepe huizen met
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Zwartewaal, Zeilmakerij (1988)

puntgevel zijn Dorpsstraat 59-65 en Noordeinde 32. Rond 1875 gebouwd met
eclectische details zijn het brede huis Dorpsstraat 1-3, dat bekend staat als ‘koffiehuis
De Zon’, en het met wenkbrauwen uitgevoerde huis Dorpsstraat 9. Expressionistische
details vertoont 't Zonnehuis (Henry Fordstraat 36) uit circa 1920.
De boerderij Wouddijk 12 heeft een mogelijk 18de-eeuws laag woongedeelte
met puntgevel. De dwarsdeelstal is opgetrokken met gepotdekselde houten delen.
De voorm. zeilmakerij (Bernissedijk 24) is een tweelaags gebouw met afluiving,
gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw en later aan beide zijden uitgebreid
met gepleisterde woonhuizen.

Zwijndrecht
Dijkdorp, ontstaan aan de Oude Maas op de in 1331-'37 aangelegde dijk om de
Zwijndrechtse Waard. Het dorp werd ook 't Feer genoemd vanwege de hier vanaf
1332 varende veerpont naar Dordrecht. De ponthaven lag bij het Veerplein. Daar en
langs de aansluitende Langestraat (Rotterdamseweg) ontstond een kleine dorpskern.
Langs de Oude Maas vestigde zich nijverheid; vanaf de 16de eeuw eerst
zoutziederijen, later een chemische fabriek (1898), een zeepfabriek (1912) en een
oliefabriek (1914).

Zwijndrecht, (Geref.) Bethelkerk

Ten zuiden van het dorp bouwde men in 1866-'72 een draaibrug ten behoeve van de
spoorlijn Rotterdam-Dordrecht (verwoest 1944) en parallel daaraan een verkeersbrug
(1937-'39). Tussen dorpskern en spoorlijn kwam bebouwing tot stand volgens een
uitbreidingsplan uit 1928-'29 van architectenbureau Granpré Molière, Verhagen &
Kok. Het in 1916 ten zuiden van de Maasbruggen op het terrein van het huis
Meerdervoort gebouwde tuindorp werd in 1972 grotendeels gesloopt ten behoeve
van de Drechttunnel. Een saneringsplan uit 1946 en dijkverzwaring leidden tot veel

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

vernieuwingen. Daarna is Zwijndrecht aan west- en noordzijde sterk gegroeid en
ontstond aan de zuidzijde een industrieterrein met havens. In de uitbreidingswijken
zijn de kerken van de oude dorpen Heer Oudelands Ambacht en Groote Lindt
opgenomen.
De Herv. kerk (bij Kerkstraat 47) is een breed gebouw met een kleine
opengewerkte geveltoren. Eind 14de eeuw verrees een eenbeukige, driezijdig gesloten,
laat-gotische kerk. Aan de noordzijde zijn in 1658 twee haakse vleugels toegevoegd
en in 1877 volgde een vleugel haaks op het koor. Toen werden ook de buitenmuren
gepleisterd. De geveltoren dateert uit 1835 (vernieuwd 1965), het ingangsportaal bij
het koor uit 1884 en de consistoriekamer uit circa 1930. De in 1992 gerestaureerde
kerk wordt inwendig gedekt door houten tongewelven, aan de noordzijde rustend op
vier slanke dorische zuilen van hout. Tot de inventaris behoren een
midden-17de-eeuwse preekstoel en een tekstbord uit 1634. De forse pastorie
(Rotterdamseweg 38), met sobere neoclassicistische deuromlijsting, dateert uit 1863.
De (Herv.) Pietermankerk (Burg. Pijl Hogeweglaan 1, Heer Oudelands Ambacht)
is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een met leien beklede houten
geveltoren met naaldspits. De op een omgracht kerkhof gelegen kerk stamt
waarschijnlijk uit het midden van de 15de eeuw. De houten consistoriekamer is bij
een verbouwing in 1989 toegevoegd. Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten
tongewelf op muurstijlen en bevat een priesterzerk uit 1520 en een preekstoel uit
1690.
Overige kerken. Ter plaatse van een afgebrande voorganger uit 1865 verrees in
1912 naar ontwerp van J.F.L. Fourring de huidige (Herv.) Lindtsekerk (Develweg
28, Groote Lindt) als een tweebeukige zaalkerk in neoromaanse

Zwijndrecht, (Geref.) Koningskerk
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Zwijndrecht, Herv. lagere school

vormen met ongelede toren en tentdak. Van de oude kerk is de neoclassicistische
pastorie (Develweg 30) met hardstenen pronkrisaliet behouden. De (Geref.) Bethelkerk
(Rotterdamseweg 73) is een neoclassicistische zaalkerk uit 1890 voorzien van een
geveltoren met smalle lantaarn en slanke spits. De haakse uitbreiding dateert uit
1911. In 1927 gebouwd naar plannen van H.P.J. de Vries is de R.K.H. Hart van
Jezuskerk (Burg. De Bruinelaan 76), een sobere lage zaalkerk met vrijstaande toren
en later toegevoegd portaal. Uit 1962 dateert de door H.D. Bakker ontworpen,
opvallende moderne (Geref.) Koningskerk (Koningsplein 2) met brede onderbouw,
een smallere en hoge zaal, bordestrappen en een opengewerkte betonnen klokkentoren.
De kerk van de Geref. Gemeente (Burg. Jansenlaan 37), een zaalgebouw met smalle
klokkentoren op de hoek, is rond 1963 tot stand gekomen naar ontwerp van C.G.
Geenen & L.R.T. Oskam.
Scholen. Rond 1915 is de voorm. Chr. lagere school ‘De Morgenstond
(Rotterdamseweg 52) gebouwd als een tweeklassige middengangschool. De voorm.
Herv. lagere school (Lindelaan 51) kwam rond 1920 tot stand als een vierklassige
middengangschool en werd later uitgebreid met twee klassen. Boven de ingang zitten
gevelstenen met een voorstelling van opengeslagen boeken. Het voor
schipperskinderen ingerichte R.K. Julia-internaat (Burg. De Bruinelaan 84) is een
L-vormig tweelaags gebouw uit 1924.

Zwijndrecht, Raadhuis

Het raadhuis (Raadhuisplein 1), een fors tweelaags pand met bodewoning,
postkantoor en politiebureau, werd gebouwd in 1933 naar een traditionalistisch
ontwerp van het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen & Kok. Het gebouw
bood tevens onderdak aan de afdelingen ‘Maatschappelijk werk’ en
‘Gemeentewerken’. Het hogere rechter gedeelte bevat de raadzaal, herkenbaar aan
het kleine balkon en de gebrandschilderde ramen van atelier Gidding & Tuynenburg.
In 1967 is een burgerzaal toegevoegd, in 1985 gevolgd door een tweede uitbreiding.
Woonhuizen. Tot de oudste Zwijndrechtse woonhuizen behoort het
neoclassicistische middenganghuis Rotterdamseweg 24 (circa 1895). Sobere
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jugendstil-details sieren het woon- en winkelpand Rotterdamseweg 37 (circa 1905)
en de huizen Rotterdamseweg 62-64 (1907 en circa 1910). Rotterdamseweg 173
(circa 1910) en Rotterdamseweg 60 (circa 1915) hebben een chaletstijl-sierspant.
Iets jonger zijn het gepleisterde herenhuis Burg. De Bruinelaan 3 (1917) en het met
zakelijk-expressionistische details uitgevoerde herenhuis Burg. De Bruinelaan 2
(circa 1925). Het in 1933 ter plaatse van het oude raadhuis opgetrokken complex
woon- en winkelpanden Veerplein 1-57 vertoont een combinatie van functionalistische
en zakelijk-expressionistische elementen.
De watertoren (Ringdijk 192-194) verrees in 1897 naar een neorenaissanceontwerp
van F.A. de Jongh. Deze bakstenen toren op natuurstenen basement is voorzien van
een pilastergeleding en een uitkragende bovenbouw met ijzeren vlakbodemreservoir.
Bij een renovatie in 1964 is het dak versoberd en de lantaarn vereenvoudigd. De
laatste restauratie is uitgevoerd in 1996.
De gietijzeren straatlantaarn aan de Burg. De Bruinelaan werd in 1917 geplaatst
ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van burgemeester De Bruine.
Het station (Stationsplein 2) is een modern gebouw met uitwendige staalconstructie
en vrijstaande klokkentoren, opgetrokken in 1965 naar plannen van C. Douma en
M.W. Markenhof.
De Alg. begraafplaats (Jeroen Boschlaan 26), aangelegd rond 1937, heeft een
met laat-expressionistische details uitgevoerde kleine aula met dakruiter en rieten
dak.
De Herv. kerk van Kijfhoek (Kijfhoek 30), gelegen ten westen van Zwijndrecht,
is een eenbeukige kerk met een driezijdig gesloten koor en een met leien beklede
houten geveltoren met naaldspits. De kerk werd in de 13de eeuw gesticht. Het huidige
laat-gotische koor is waarschijnlijk midden-15de-eeuws. Het schip heeft men in de
17de eeuw vernieuwd en in de 19de eeuw gewijzigd. In de eveneens 17de-eeuwse
geveltoren hangt een door Evert Vos gegoten klok (1617). De bij herstel in 1927
toegepaste machinale baksteen is bij de restauratie in 1983 weer verwijderd. Het
interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken, korbelen en
muurstijlen en bevat een preekstoel en grafzerken uit de 17de eeuw.
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Verklaring van enige termen
De bouwkundige termen worden in de tekst zoveel mogelijk gebruikt overeenkomstig
de gangbare terminologie in de provincie of de regio.
aanzetsteen eerste steen aan weerszijden van een gemetselde boog, doorgaans
uitgevoerd in natuursteen.
aanzetvoluut decoratieve krul aan de voet van de afdekking van een tuit- of
klokgevel.
abdij klooster voor mannen of vrouwen, bestuurd door een abt of abdis.
aedicula klassiek versieringsmotief, opgebouwd uit pilasters, hoofdgestel en
fronton, in geveltoppen of als vensteromlijsting.
afluiving (afhang of aankapping) een aan één zijde van een zadeldak lager
doorlopend afdak, vaak rustend op een laagwand.
afwolven afschuinen van het uiteinde van een zadeldak; het aldus ontstane
dakschild boven de dan afgeknotte topgevel heet wolfeind.
ajourgezaagd opengewerkt; voorzien van een netwerk van decoratieve
openingen.
alliantiewapen huwelijkswapen, waarin het wapen van de man en van de vrouw
verenigd zijn onder het helmteken van de man.
ankerbalkgebint gebint waarbij de dekbalk door de (iets uitstekende)
gebintstijlen heen wordt gestoken.
apsis nisvormige sluiting van schip, koor, zijbeuk of kapel op halfcirkelvormige
of veelhoekige plattegrond.
arcade rij zuilen of pilaren verbonden door bogen.
architraaf onderste dragende deel van een hoofdgestel, meestal direct rustend
op kapitelen.
arkeltorentje uitkragend hoektorentje met spitse bekroning.
atrium binnenplaats van een Romeinse woning op vierkante grondslag, omgeven
door een overdekte zuilengang.
attiek verhoging boven de kroonlijst, vormgegeven als borstwering voor het
dak of als lage bovenste verdieping met kleine vensters.
avant-corps voor de hoofdgevel oprijzend min of meer zelfstandig gedeelte
van een gebouw.
baard versierd stuk hout aan de molenkap.
baluster vaasvormige spijl in leuning, hekwerk of balustrade.
balustrade opengewerkte borstwering bestaande uit een reeks vaak rijk bewerkte
spijlen.
bandwerk vlak, als het ware uitgezaagd, bandvormig versieringsmotief verwerkt
aan geveltoppen of in beslagwerk (zie ook rolwerk).
basement voetstuk van een zuil, kolom of pilaster.
basiliek kerk waarvan de middenbeuk ver boven de zijbeuken uitrijst; de
middenbeuk ontvangt licht door boven de scheibogen aangebrachte vensters.
basse-cour voor- of buitenhof van een kasteel of herenhuis.
banderol spreukband; smalle strook met opschrift.
bastion bolwerk, vijfhoekige uitbouw van een vestingmuur of -wal.
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bedstede in de betimmering van een kamer opgenomen slaapplaats, afgesloten
met deuren of gordijnen.
beer gemetselde dam in een vestinggracht (vaak voorzien van een monnik).
beklampen het aanbrengen van een bekleding van metselwerk tegen een muur.
bel-etage hoofdverdieping van een aanzienlijk huis, meestal boven een
souterrain.
beslagwerk een van siermetalen verankering van juwelen afgeleide decoratie,
vaak ook met aanduidingen van spijkergaten.
beuk zie zijbeuk.
biema (bima) verhoging in het midden van de synagoge waarop de lezenaar
met de Torarol staat.
binnenhaard laag woon- en eetvertrek of keuken met stookplaats tussen
voorhuis en achterhuis.
blokbepleistering pleisterwerk voorzien van getrokken schijnvoegen in een
bepaald verband, natuursteen suggererend.
boezem gedeelte van de schoorsteen dat in de kamer uitsteekt en zich boven de
schouw bevindt.
bolkozijn kozijn met twee naast elkaar geplaatste vensters.
boogfries horizontale reeks uitgekraagde boogjes op kraagstenen; een variant
is het ‘klimmende’ boogfries, dat met schuin boven elkaar geplaatste boogjes
de hellende lijnen van de geveltop volgt.
boogveld vulling van een blinde boog. Behalve met beeldhouwwerk kan het
ook verfraaid zijn met bakstenen vlechtwerken en mozaïek. Ook timpaan
genoemd.
bordes verhoogd platform bereikbaar via een aantal treden, dan wel een platform
ter onderbreking van de trap.
borstwering tot borsthoogte opgetrokken muur ter afzetting van balkon, terras
of galerij.
bossage muurvlakken waarbij de stukken reliëf krijgen door een verhoging, in
de vorm van een kussen of diamantkop.
bouwhuis bedrijfsgebouw behorend tot een adellijk huis of buitenplaats, dikwijls
ter weerszijden van het voorplein, geplaatst haaks op de voorgevel van het
hoofdgebouw.
bovendeurstuk (dessus-de-portes) versiering boven een deur in de vorm van
een schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
bovenlicht raam direct boven een voordeur.
bovenmolen poldermolen die het water van een boezem op een hoger gelegen
boezem maalt.
brandmuur scheidingsmuur, doorgemetseld tot aan of buiten het dak, ter
voorkoming van het overslaan van brand.
buitenhuis buitenverblijf buiten de stad, veelal de kern van uitmakend van een
buitenplaats.
buitenplaats landhuis met bijgebouwen en toebehoren gelegen in een park,
waarin huis en park een ondeelbaar geheel vormen.
bundelpijler pijler bedoeld om bogen uit verschillende richtingen te
ondersteunen; bestaat uit een kern bezet met halfzuilen, colonnetten en schalken.
cannelure verticale groef in de schacht van zuil of pilaster.
cartouche vlak met inscriptie binnen een versierende omlijsting.
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cassette verdiept rechthoekig vlak, ter indeling van een plafond.
castellum Romeinse versterkte legerplaats of vesting van de Romeinen met een
vast garnizoen.
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centraalbouw symmetrisch bouwwerk op grond van een cirkel, veelhoek of
Grieks kruis.
cippus vierkante spits toelopende grafzuil
colonet (kolonet) kleine kolom of zuil.
communiebank balustrade waarvoor de gelovigen knielen bij het ontvangen
van de hostie.
composiete orde combinatie van ionische en corinthische orde.
consistorie ruimte in of bij een protestantse kerk; vergaderplaats van de
kerkeraad.
console kraagsteen of houten kraagstuk ter ondersteuning van een balk, een lijst
of een uitstekend deel van een gebouw; vaak voorzien van een profiel.
cordonlijst uitspringende horizontale lijst langs de gevel, ter accentuering van
de verdiepingen.
corinthische orde slanke orde, waarvan het kapiteel versierd is met de
omgekrulde bladeren van de acanthus.
corps de logis hoofdpartij van een aanzienlijk stads- of buitenhuis.
courtine recht of licht gebogen deel van de wal of muur, gelegen tussen twee
rondelen of bastions.
crypte ruimte onder een verhoogd koor, plaats voor relieken van een bijzonder
vereerde heilige.
dakerker grote stenen erker in het dakvlak met venster en eigen dakdekking,
waarvan de voorzijde gelijk ligt met het onderliggend muurwerk.
dakkapel klein hoog in het hellend dakvlak aangebracht uitspringend venster
met eigen dakdekking.
dakruiter siertorentje op nok van een zadeldak of viering van een kerk, meestal
in de vorm van een klokkentorentje.
dekbalkgebint gebint waarbij de dekbalk (iets overstekend) op de gebintstijlen
ligt.
dessus-de-porte zie bovendeurstuk.
diamantkop vlakke piramidevormig bewerkte steen, vaak in het midden van
beslagwerk.
diep huis huis met zijn nokrichting haaks op de straat en de ingang aan de korte
zijde.
dijkdorp nederzetting met lintbebouwing langs een waterkerende zee- of
rivierdijk.
doekfestoen (lambrekijn), zie festoen
donjon hoofdtoren, tevens laatste toevluchtsoord van een middeleeuwse burcht.
donk natuurlijke zandopduiking in moerassig gebied.
doophek afsluitend hek van de rechthoekige ruimte rondom de preekstoel
waarbinnen in protestantse kerken de doop wordt toegediend (dooptuin).
doorrit opening in schuur of huis waar met een wagen doorgereden kan worden
(koetspoort). In de doorrit kan zich de toegang tot het huis bevinden.
dorische orde forse, wat gedrongen orde, met een onversierd kapiteel en
oorspronkelijk in de Griekse oudheid met gecanneleerde zuil zonder voetstuk.
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dorpel horizontale deel van een houten of stenen deur- of vensterkozijn. Men
onderscheidt boven-, tussen- en onderdorpels (zie ook kalf).
driepas een in drie boogjes verdeelde boog als gotisch versieringsmotief; evenzo
vierpas.
dwarsarm (transeptarm) ter weerszijden van het middenschip gelegen deel van
het dwarsschip.
dwars huis (langshuis) huis met zijn nokrichting evenwijdig aan de straat en
de ingang aan de lange zijde.
dwarshuisboerderij (T-boerderij) boerderij met dwars geplaatst voorhuis.
dwarspand zie dwarsschip.
dwarsschip (transept) langwerpige ruimte die het middenschip loodrecht kruist
en daarmee in open verbinding staat. De beide loodrecht op de middenschip
staande delen worden ook wel dwarspanden genoemd.
dwerggalerij lage booggang onder langs het dak van een hoog gebouw bestaande
uit een reeks van rondbogen op korte vrijstaande deelzuiltjes.
empire-venster venster met verdikte middenstijl.
enveloppe doorlopende beschermingswal rondom een vesting, meestal voorzien
van een gedekte weg.
epitaaf grafschrift, veelal in gebeeldhouwde omlijsting, boven het graf
aangebracht tegen muur of pijler.
erker kleine ronde, veelhoekige of vierkante uitbouw aan een gevel, veelal
beginnend boven de begane grond; bedoeld voor meer licht en beter uitzicht
naar buiten.
ezelsrug rij onder een hoek staande bakstenen ter afdekking van een muur of
geveltop.
façade voorgevel, voornaamste buitengevel.
fenêtre-à-terre tot op de vloer doorlopend, naar binnen draaiend raam.
festoen loof- of bloemslinger van vruchten, bloemen, lauriertakken of draperieën
ter versiering boven vensters en ingangen, in frontons, tegen pilasters of onder
vensterdorpels. Ook uitgevoerd als doekfestoen (lambrekijn).
flambouw fakkel.
flamboyant benaming voor een late ontwikkeling in de gotiek, gebaseerd op
vlamvormige onderverdelingen van de vensters.
fliering (jukplaat) horizontaal gelegen langsbalk ter ondersteunig van de sporen.
folly romantisch sierbouwwerk, vaak als compositorisch element in een
landschapspark toegepast.
fort naar alle zijden verdedigbaar, gesloten vestingwerk, waarvan de verdediging
zelfstandig kan worden uitgevoerd.
fries bandvormig gedeelte van het hoofdstel, tussen architraaf en kroonlijst;
versierd met metopen en triglieven of met doorlopend reliëf; in ruimere zin:
versierde horizontale band, bijvoorbeeld ter afsluiting van een muurvlak.
fronton lage driehoekige, boogvormige of segmentboogvormige versiering
boven deuren, ramen of gevels. Het omsloten boogveld heet timpaan.
fruitmuur (experimentele fruitmuur) leimuur voor het kweken van fruit; naar
vorm te verdelen in slangenmuren, slingermuren en retranchementmuren.
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galerij overdekte gang waarvan één zijde een open arcade vormt; kleine
decoratieve galerijen aan buitengevels heten dwerggalerijen.
gebint juk met verticaal geplaatste stijlen, zie juk.
geblokt voorzien van natuurstenen of stucwerkblokken.
gecanelleerd voorzien van cannelures; verticale groeven in de schacht van zuil
of pilaster.
gefacetteerd van facetten, afgeschuinde vlakken, voorzien.
gekoppelde vensters vensters, die slechts door een smalle muurdam, stijl of
houten tussenlid aan elkaar zijn verbonden.
gemene muur gemeenschappelijke muur, waarin de balken van beide
aangrenzende woonhuizen opliggen.
gemengde stijl tuinstijl waarbij de landschapsstijl gecombineerd wordt met
geometrische structuren in de nabijheid van het huis.
gesinterde (bak)steen steen waar tijdens het bakproces aan één zijde een begin
van smelting is ontstaan en die daar gladder en donkerder van kleur is. Vaak
gebruikt in middeleeuws siermetselwerk.
gewelf stenen of houten overkluizing van een ruimte
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gewelfschotel ronde houten schijf op de kruising van de ribben van een houten
gewelf.
gors buitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloeden niet meer onderloopt.
goudleer in dun leer geperst ornament, voorzien van bladzilver en bestreken
met een goudgele vernislaag.
grafperk omhekt gedeelte met daarbinnen gelegen zerken.
grafsteen verticaal geplaatste steen aan het hoofdeinde van een graf (zie ook
zerk).
Grieks kruis kruis met vier armen van gelijke lengte.
grisaille (grauwtje of witje) schilderij in wit en grijs, ter imitatie van een
gebeeldhouwd marmeren reliëf.
guirlande zie festoen.
haanhout (hanebalk) horizontale verbindingsbalk tussen twee tegenover elkaar
staande sporen.
hallenhuis gebouw met vrijstaande gebintconstructie die het huis in drie beuken
verdeelt.
hallenkerk kerk bestaande uit schepen van gelijke hoogte waardoor het
middenschip geen direct licht ontvangt.
halsgevel gevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een
rechthoekige top, meestal gevat tussen twee klauwstukken en bekroond door
een fronton.
heerlijkheid gebied van een heer waaraan een aantal rechten verbonden waren.
herenbank kerkbank bestemd voor aanzienlijke (kasteel)heren, vaak voorzien
van een luifel.
herme naar onderen taps toelopende pijler of pilaster waarvan het bovenste
deel de vorm heeft van het bovenlichaam van een menselijke figuur.
hoekliseen vlakke, verticale reliëfband als wandgeleding op een hoek.
hoekrisaliet vooruitspringende partij op de hoek van een gebouw.
hogel knop- of bladvormige versiering aan luchtbogen, pinakels en wimbergen.
hoofdgestel (entablement) klassiek horizontaal lijstwerk bestaande uit architraaf,
fries en kroonlijst.
hoofdschip zie middenschip
hoornwerk buiten de vesting gelegen verdedigingswerk met twee halve bastions.
insteek tussenvloer in het achterste gedeelte van een hoog stadswoonhuis met
daaronder de binnenhaard. De kamer boven de insteek wordt wel hangkamer
genoemd.
Intze-reservoir door Otto Intze voor het gebruik in watertorens ontwikkeld
type ijzeren waterreservoir met een (gedeeltelijke) opbollende bodem.
ionische orde sierlijke orde, vaak met cannelures en een kapiteel met krul aan
weerszijden.
juk (gebint, spant) dragende houtconstructie, bestaande uit een dekbalk, twee
verticale of schuingeplaatste stijlen (jukbenen) en daartussen schoren (korbelen).
Bij verticaal geplaatste stijlen spreekt men van gebint.
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kalf horizontale tussendorpel van een kruisvenster, schuifvenster of dwarsregel
tussen een deur en haar bovenlicht.
kandelaber-ornament ornament in de vorm van baluster, rijkversierd met
blad-, bloem- of dierenmotieven.
kansel zie preekstoel.
kanteel tandvormige muurbekroning.
kapiteel decoratieve verbreding boven op een zuil of pilaster ter vergroting van
het draagvlak.
kapittelkerk (collegiale kerk) kerk waaraan een kapittel, een college van
kanunniken of koorheren, verbonden is.
kapittelzaal (kapittelhuis) plaats waar een kapittel in vergadering bijeenkomt.
kariatide dragende zuil in de vorm van een gebeeldhouwde vrouwenfiguur.
kathedraal hoofdkerk van een bisdom met bisschopszetel (kathedra).
kazemat bomvrije ruimte waarin het geschut staat opgesteld.
keel open achterzijde van een rondeel, bastion of ravelijn.
kerkringdorp (ringdorp) nederzetting met centraal een cirkelvormige straat
waarbinnen zich de kerk bevindt.
kinderbalken (kinderbinten) kleinere balken van een samengestelde balklaag
die op regelmatige afstand haaks op de moerbalken zijn gelegd en die de vloer
dragen (zie ook moerbalk).
klauwstuk in- en uitgezwenkt zij- of vleugelstuk aan weerszijden van een
topgevel of dakkapel.
klezoor een kwart metselsteen, gebruikt aan het begin van een metsellaag opdat
de stootvoegen van opeenvolgende lagen niet boven elkaar komen te liggen.
klinknagelpui winkelpui gedragen door buiskolommen van geklonken
kwadrantprofielen.
klokgevel gevel waarvan de top gevormd wordt door een ingezwenkte afdekking
in de vorm van een klok.
kloostergang (kruisgang) galerij rondom een vierkante binnenplaats aansluitend
aan een kloosterkerk.
kloostermop groot formaat middeleeuwse baksteen.
kloostervenster venster met twee openingen boven elkaar; boven met glas en
onder met een luik gesloten (in Groningen ook Groninger vensters genoemd).
koetshuis bijgebouw van een groot huis waarin koetsen en paarden worden
ondergebracht.
kolom vrijstaande verticale ondersteuning voor horizontale liggers.
kolonnet kleine kolom of zuil.
kolossale orde pilasters of halfzuilen die tegen de volle hoogte van de gevel of
tenminste over meerdere verdiepingen omhoog gaan.
koofplafond plafond met rondom een koof, een gebogen gedeelte dat de
overgang vormt naar de dragende muren.
koor aan de oostzijde gelegen kerkgedeelte waar zich het (hoofd)altaar bevindt.
Het kan recht, rond of veelhoekig gesloten zijn en is soms voorzien van een
kooromgang met straalkapellen.
koorhek houten hek ter afscheiding van koor en schip (zie ook oksaal).
koorlantaarn van vensters voorzien bovenste deel van het koor in een basilicale
kerk.
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korbeel kromme of rechte schoor tussen een verticaal en een horizontaal
onderdeel van een houtconstructie.
korbeelstel houtconstructie bestaande uit een muurstijl, een korbeel en een
sleutelstuk, die samen een onvervormbare driehoek vormen; toegepast ter
versterking van de draagkracht van een balk en ter versteviging van de stabiliteit
van een gebouw.
korfboog boog lijkend op een halve liggende ellips.
kozijn omlijsting van een ingang of lichtopening bestaande uit een onderdorpel,
bovendorpel en twee stijlen, waarin een deur, raam of luik is bevestigd.
kraagsteen in een muur gemetselde, uitstekende steen die dient om een balk
of een boog te ondersteunen.
kroonlijst bovenste, licht uitstekende horizontale beëindiging van een
hoofdgestel.
kruisgewelf stelsel van elkaar loodrecht kruisende rondbogige of spitsbogige
gewelven; de snijlijnen van een kruisgewelf heten graten. Wanneer de snijlijnen
op tevoren over de traveeën gemetselde diagonale en loodrechte bogen (ribben)
rusten spreken we van een kruisribgewelf. Bij een net-, een ster- of een
waaiergewelf zijn niet-dragende, decoratieve ribben toegevoegd.
kruiskerk kerk met een transept.
kruisvenster venster in vieren verdeeld door middenstijl en tussendorpel (kalf);
boven met glas, onder met luiken gesloten.
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krukhuisboerderij boerderij met een L-vormige nok, ontstaan doordat het
woongedeelte aan één zijde dwars op het bedrijfsgedeelte is uitgebouwd.
laagwand lagere zijgevel van een woonhuis aan de kant van een afluiving.
lambrisering wandbetimmering, meestal bestaande uit panelen aangebracht
tegen het onderste gedeelte van wand of interieur.
landschapsstijl in Engeland ontstane tuinstijl waarbij een geïdealiseerd natuurlijk
landschap wordt nagebootst.
langhuisboerderij boerderij waarbij woongedeelte en bedrijfsgedeelte in elkaars
verlengde onder één dak liggen.
langschip hoofdruimte van een kerk in de lengte van het bouwwerk.
lantaarn bekronend torentje of toren met grote (beglaasde) openingen boven
koepels of schipkruisingen.
latei langgerekte balk van natuursteen, hout of ijzer boven een deur of venster;
heeft een dragende functie.
lessenaarsdak dak over een bouwonderdeel, in één richting afhellend.
librije bij een kerk behorende boekerij, meestal op de verdieping van een zijkapel
of een portaaluitbouw.
lichtbeuk vensterwand aan de bovenzijde van het middenschip van een basiliek.
lijstgevel gevel beëindigd door een over de gehele breedte doorgaande kroonlijst.
loggia nisvormige, inpandig gelegen, overdekte ruimte op de verdieping,
voorzien van balustrade.
luchtboog stenen boog, die de zijdelingse gewelfdruk van de buitenmuur van
het middenschip over het zijschip heen op de steunbeer overbrengt.
maaiveld bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft.
maaswerk zie tracering.
makelaar decoratieve verticale bekroning van een houten geveltop.
mansardedak gebroken dak waarbij de dakschilden geknikt zijn en elkaar aan
de bovenzijde onder een stompe hoek in de horizontale nok snijden.
marmoriet (marmerglas) aan de achterzijde beschilderd glas dat daardoor op
marmer lijkt. Vaak gebruikt als opschrift boven een winkelpui.
mascaron groteske of fantastische mensen- of dierenkop op balkkoppen, boogen sluitstenen enzovoort.
medaillon ronde of ovale gevelversiering, doorgaans voorzien van portretkop.
metaarhuis (meta heir) klein gebouw op een Israëlitische begraafplaats, bestemd
voor alle handelingen die aan een begrafenis voorafgaan.
metselverband wijze waarop bakstenen zijn gemetseld teneinde een goede
stabiliteit en samenhang van het metselwerk te garanderen.
mezzanino lage ‘halve’ verdieping, voorzien van een reeks kleine vensters,
meestal direct onder het dak (vergelijk attiek).
middenrisaliet vooruitspringend gedeelte in het midden van een gevelfront.
middenschip (middenbeuk, langsschip), hoofdschip van basiliek of hallenkerk.
mikwe ritueel bad nabij de synagoge.
moerbalk (moerbint) zware balken van een samengestelde balklaag, ter
ondersteuning van de haaks daarop gelegde kinderbalken die de vloer dragen
(zie ook kinderbalk).
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monnik ronde pilaar op een stenen beer (zie beer)
montant stenen stijl in een kerkvenster.
motte verdedigbare vluchtheuvel opgeworpen in vlak land.
muizentand bakstenen lijst bestaande uit een laag koppen die onder een hoek
uitsteken waardoor een reeks spitse tanden ontstaat.
muuranker ijzeren constructiedeel om muren aan balken te verankeren,
waardoor uitwijken van de muur wordt voorkomen.
muurdam muurgedeelte tussen twee openingen, waarvan de hoogte groter is
dan de breedte.
muurstijl in of tegen een muur geplaatste verticale houten stijl die een balk
ondersteunt (zie korbeelstel).
negge zie dagkant.
neut stenen of houten onderstuk waarop een deurstijl rust.
nok horizontale snijlijn van twee vlakken.
obelisk aan de Egyptische of klassieke oudheid ontleend versieringsmotief,
veelal ter bekroning van een gevel. Wat betreft functie een opvolger van de
pinakel.
oeil-de-boeuf (oculus, osseoog), klein venster van ronde, ovale of achthoekige
vorm, doorgaans ter verlichting van achtergelegen zolder of trap.
ondermolen laagst geplaatste poldermolen in een reeks molens die het water
van de polder in een boezem maalt.
ontlastingsboog boog boven venster- of deuropening om bovenliggend
metselwerk te dragen en de druk daarvan af te leiden naar de muurdammen.
opkamer kamer die enkele treden hoger ligt dan andere vertrekken van dezelfde
bouwlaag; dikwijls ingericht boven een half in de grond gebouwde kelder.
oranjerie zelfstandig gebouw of serre waarin sinaasappelboompjes en andere
zuidelijke gewassen 's winters worden ondergebracht; vaak dient een van de
bouwhuizen bij een kasteel of buitenhuis tot oranjerie.
orde een in de klassieke bouwkunst door volgorde en verhoudingen vastliggende
samenstelling van bouwonderdelen.
overhoeks diagonaalsgewijs.
overtuin (overplaats) tuin of park deel uitmakend van een buitenplaats gelegen
aan de overzijde van de openbare weg.
palmet palmbladvormig versieringsmotief uit de oudheid en tevens gebruikt in
het classicisme en het neoclassicisme; vaak geplaatst op hoeken van daken.
paviljoen vrijstaand tuinhuis en/of kleine aanbouw aan groter gebouw.
penant zie muurdam.
pergola loofgang gevormd door een reeks pijlers of palen die een raamwerk
dragen waarover klimplanten worden geleid.
Philibertspant houten boogspant samengesteld uit korte planken.
pilaar (pijler) vrijstaande drager van een gedeelte van een bouwwerk; heeft een
vierkante, recht- of veelhoekige doorsnede.
pilaster weinig uitspringende, van basement, schacht en kapiteel voorziene
vierkante muurpijler ter ondersteuning van hoofdgestel of boog.
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pinakel in de gotiek gebruikelijke kleine spitse, torenvormige bekroning, bezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem. Tevens ter verzwaring van de
steunbeer in verband met het opvangen van de zijwaartse druk (zie luchtboog).
piron bekroning van de uiteinden van de nok van een dak; gemaakt van lood,
zink of aardewerk.
piscina-nis in een der wanden van het kerkkoor aangebrachte nis, bestemd voor
de berging van de piscina, een reinigingsbekken voor liturgische doeleinden.
pleisterwerk afdeklaag van metselwerk, bestaande uit een laag mortel, waardoor
een glad oppervlak ontstaat.
plint onderste deel van een zuilbasement; ook stootlijst onder langs een gevel
of wand.
Polonceauspant ijzeren kapspant opgebouwd uit twee onderspannen driehoekige
liggers, verbonden door een trekstaaf; soms ook in hout uitgevoerd.
portaal uitgebouwde hoofdingang.
portiek naar de straatzijde geopend overdekt portaal, leidend naar de
ingangsdeur.
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postament (piëdestal) voetstuk onder zuil of pilaster.
potdekselen enigszins overlappend aanbrengen van planken om inwatering te
voorkomen.
preekstoel (kansel) leesgestoelte van waaraf de preek tot de gelovigen wordt
gericht.
pronkrisaliet rijk gedecoreerd licht uitspringend gevelgedeelte waarin doorgaans
de ingangspartij is opgenomen.
pseudo-basiliek kerk waarvan de middenbeuk weliswaar hoger is dan de
zijbeuken, maar toch geen vensterzone bezit.
pui gevelgedeelte behorend bij de begane grond van een huis.
puntgevel gevel waarvan het bovendeel driehoekig is, overeenkomstig het erbij
aansluitende zadeldak.
putto klein, naakt en zwevend kinderfiguurtje gemaakt van hout of gips.
raam gedeelte van het venster waarin het glas is gevat.
ravelijn laag voorwerk gelegen tussen bastions en vóór een stuk courtine, en
dienend om deze te dekken.
redoute eenvoudig veldwerk met aarden wal ter afsluiting van de toegang tot
een bepaald gebied.
refter eetzaal in een klooster.
ribben zie kruisgewelf.
risaliet een over de gehele hoogte van een gebouw licht uitspringend
gevelgedeelte.
rocaille asymmetrisch schelpachtig ornament.
roedenvenster (schuif)venster met onderverdeling van roeden waarin de ruiten
worden aangebracht.
roedenverdeling verdeling van een raam door verticale en horizontale
geprofileerde spijlen, waarin de glasruiten zijn aangebracht.
rolwerk een plastisch motief vergelijkbaar met uit leer gesneden en omgekrulde
vormen (zie ook bandwerk).
romano orde variant op de composiete orde, zoals beschreven in het
architectuurtractaat van Scamozzi.
rondboog boog in de vorm van een halve cirkel.
rondeel half- of driekwartronde torenachtige uitbouw van een stadsmuur.
rooilijn scheiding tussen openbare en particuliere grond, die bij het optrekken
van bouwwerken niet overschreden mag worden.
rozet cirkel- of bladvormig versieringsmotief.
rustica muurwerk van grote steenblokken, aan de buitenzijde ruw gelaten en
gemetseld met diepliggende voegen.
sacramentshuis in het kerkkoor aangebrachte nis- of torenvormige bewaarplaats
voor de geconsacreerde hosties.
sacristie kleine nevenruimte aan een kerk bij het koor, ter bewaring van gewaden
en voorwerpen voor de eredienst.
samengestelde balklaag balklaag bestaande uit moer- en kinderbalken.
schacht opgaand gedeelte van zuil of pilaster tussen basement en kapiteel.
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schalk tegen muur of pilaar staande dunne, veelal ronde, drager van boog of
ribbe van een gewelf.
scheiboog boog van een arcade tussen twee beuken van een kerk of ander
gebouw.
schilddak dakvorm bestaande uit twee driehoekige aan de smalle en twee
trapeziumvormige dakvlakken aan de lange zijde die elkaar in de horizontale
nok snijden.
schip vrijwel altijd aan de westzijde gelegen gestrekt deel van een kerk,
eenbeukig of door in de lengterichting lopende arcaden onderverdeeld in
middenschip en zijbeuken.
schoon (metsel)werk niet door een pleisterlaag afgedekt metselwerk.
schoudergevel tuitgevel met horizontale onderbrekingen in de schuine zijde.
schouw stookplaats met een open vuur, waarvan de rook al dan niet via een
schacht in de boezem opgevangen wordt.
schuifvenster geheel van kozijn, raam en ruiten, waarbij het boven- en
benedendeel van het raam verticaal langs elkaar kunnen schuiven.
schuurkerk schuilkerk ingericht in een schuur of boerderij, of met het
voorkomen van een schuur.
segmentboog boog met uitsnede van minder dan een halve cirkel.
serliana driedelig venster, het middendeel voorzien van een boogvormige en
de zijkanten van een rechte afsluiting (bij boerderijen ook engelenvenster
genoemd).
serre met glas dichtgezette houten of ijzeren uitbouw van een huis.
sgrafittowerk lichte pleisterlaag op zwarte achtergrond waarin een versiering
in bas-reliëf is ingekrast.
sheddak (zaagdak) opvolgende reeks parallelle daken met dakvlakken onder
verschillende helling, waarvan de steilste van glas voorzien zijn en gericht op
het noorden.
sieranker rijk versierd muuranker.
sierspant rijk versierd spant onder een overstekend dak aan voorgevel.
skeletbouw wijze van bouwen waarbij verticale stijlen en horizontale balken
met elkaar verbonden worden en de krachten op geconcentreerde wijze op de
onderliggende constructie afgedragen worden.
sleutelstuk langwerpig stuk hout dat horizontaal op een muurstijl en een korbeel
rust (zie korbeelstel); vaak aan het uiteinde voorzien van een profiel.
sluitsteen wigvormige steen als bovenste steen in de kruin van een boog of
gewelf, doorgaans van natuursteen.
snijraam bovenlicht met gesneden versiering.
souterrain benedenverdieping, veelal gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen.
spaarboog boog boven ondiepe nis.
spaarnis nis in metselwerk om materiaal uit te sparen.
spant zie juk.
spatkrachten horizontale krachten die door de druk van het boven gelegen
gewelf een zijdelings uitwijken van een muur veroorzaken en in de
middeleeuwen door middel van steunberen en luchtbogen en later door trekankers
opgevangen worden.
speklaag horizontale band van natuursteen of pleisterwerk in metselwerk; ook
wel in stucwerk geïmiteerd.
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spitsboog boog gevormd door twee cirkelsegmenten die elkaar aan de bovenzijde
onder een scherpe hoek ontmoeten.
spoor (dakspoor) rond of rechthoekig bezaagd hout in de schuinte van het dak,
dienende voor het dragen van de dakbedekking.
standvink stijl, aan twee zijden voorzien van korbelen, ter ondersteuning van
een balk.
skeletbouw wijze van bouwen waarbij stenen elementen op elkaar gestapeld
worden en de krachten op gelijkmatige wijze op de onderliggende constructie
afgedragen worden.
steekkap klein gewelf boven een hoog venster dat het schipgewelf loodrecht
kruist.
stèle grafzuil van Griekse oorsprong, ook gebruikt voor staande grafsteen.
sterrenbos hakhout- of productiebos doorsneden door straalsgewijze van een
middelpunt uitgaande lanen.
steunbeer muurverzwaring ter verbetering van de stabiliteit van het gebouw;
bij kerken soms breed en hoog opgemetseld (streefpijler) voor de opvang van
een luchtboog.
stijl verticaal onderdeel van een deur- of vensterkozijn.
straalkapellen een krans van kapellen rond de kooromgang; de kapellen zijn
naar de omgang geopend.
strengperssteen machinaal gevormde steen met een zeer regelmatig oppervlak.
stucwerk ornamentaal pleisterwerk.
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tabernakel(kast) kast op het sacramentsaltaar waarin het Allerheiligste bewaard
wordt.
tafelment het houtwerk waarop een torenspits rust.
tandlijst rij van blokjes onder een kroonlijst (vergelijk muizetand).
T-boerderij zie boerderij met dwars geplaatst voorhuis.
tentdak dak waarvan de vier dakvlakken in één punt bijeenkomen en waarbij
de nok ontbreekt.
theekoepel tuinhuis voor het drinken van thee en andere dranken, vooral
opgericht bij buitenplaatsen.
timpaan zie fronton en boogveld.
tongewelf tunnelvormig gewelf, in de richting van de lengteas van de ruimte.
topanker sieranker, aangebracht in de punt van een tuitgevel met een in
smeedwerk uitgevoerd jaartal.
topgevel gevel waarvan het bovendeel een driehoekig beloop heeft ter afsluiting
van het dak.
toskaanse orde orde met gladde schacht en simpel kapiteel.
tracering (maaswerk) stelsel van geprofileerde, gemetselde stenen banden als
onderverdeling en versierend element van vensteropeningen en muurvlakken.
transept zie dwarsschip
trapgevel gevel waarvan de schuine zijden van de top een trapvormig beloop
hebben.
travalje (hoefstal) constructie van hout of ijzer waarbinnen een paard tijdens
het beslaan door een hoefsmid wordt vastgezet.
travee ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pilaren, steunberen,
pilasters of vensters.
trekbalk horizontale balk tussen de zijmuren van een gebouw; kan de zijwaartse
druk van een kapconstructie en/of gewelf opvangen; in ijzer uitgevoerd trekanker
genoemd.
tribune boven een zijschip gelegen galerij.
triforium loopgang gelegen in de muurdikte tussen arcade (of tribune) en
vensters van het middenschip.
triglief versierd veld in fries, in drieën gedeeld door twee verticale gleuven.
triomfbalk balk onder de triomfboog in een kerk, waarop beelden van de
Gekruisigde en Maria en Johannes zijn geplaatst.
triomfboog de boog waarmee in een kerk het koor is geopend op schip of
kruising.
troggewelf gewelf bestaande uit een reeks gemetselde boogvlakken, geslagen
tussen houten of ijzeren liggers.
tudorboog boogvorm waarvan de segmenten aan de bovenzijde overgaan in
rechte, elkaar in een stompe hoek ontmoetende stukken.
tuindorp buitenwijk met dorpsgewijze bouw en woningen in kleine groepen
en met tuinen eromheen.
tuitgevel puntgevel, waarbij top en aanzet zijn voorzien van een smalle
horizontale beëindiging.
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uitkragen uitsteken van een bouwdeel om een muurverzwaring of uitspringende
bouwmassa te ondersteunen.
vakwerkwand wand van onderling verbonden houten stijlen en regels gevuld
met bakstenen of met vlechtwerk van wilgetenen en bestreken met leem.
vensterbanktriforium (pseudotriforium) decoratie ter plaatse van de loopgang
van een triforium.
vensterharnas het geheel van stijlen en tracering in een gotisch venster.
veranda (waranda) open maar overdekte houten galerij vóór of om een huis.
verblendsteen (blindeersteen) hardgebakken strengperssteen met een gladde
en dichte huid.
viering kruising van midden- en dwarsschip, vaak benadrukt door een
vieringtoren of dakruiter.
vierschaar plaats in het stadhuis waar recht werd gesproken.
VIS-kazemat gewapend-beton kazemat voor een zware mitrailleur.
Vlaamse gevel zie dakerker.
vlechting wigvormig stuk metselwerk, met liggende voegen loodrecht op de
schuine zijkant van een bakstenen geveltop; toegepast ter versteviging van het
metselwerk (in Groningen ook beitelingen genoemd).
vliering op de fliering gelegde vloer in een kapconstructie.
vollewandligger samengestelde stalen ligger met een I-vormig profiel.
volume onderdeel van een gebouw; bouwmassa.
voluut spiraalvormige versiering van ionische kapitelen; ook decoratief
onderdeel van consoles en klauwstukken.
voorstraatdorp nederzetting bestaande uit een haaks op de dijk aangelegde
voorstraat met lintbebouwing en met parallel daaraan twee achterstraten.
wangen zijstukken, zoals van een schouw of een koorgestoelte.
waterlijst horizontale, enigszins uitstekende lijst langs een gevel, bedoeld om
het aflopende regenwater van de onderliggende constructie weg te houden.
weergang meestal uitgekraagde en door een gekanteelde borstwering beschermde
gang op een muur.
wegdorp lineaire nederzetting met aaneengesloten bebouwing van huizen of
boerderijen ter weerszijden van de weg.
wenkbrauw decoratieve gebogen sierlijst aangebracht boven een venster.
wetering gegraven afwatering groter dan een sloot.
wimberg steile driehoekige siergevel boven portalen en vensters, vaak afgezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem.
windschoor schuin tussen juk en fliering geplaatst schoor ten dienste van de
langsstabiliteit van de kapconstructie.
windveer plank aangebracht ter bescherming van de zijrand van een rieten of
pannendak; tevens gebruikt als ‘omlijsting’ van de geveltop.
wisseldorpelklosjes versiering van de wisseldorpel (beweegbaar kalf) van een
schuifvenster.
wolfdak zadeldak dat boven aan één of beide uiteinden is afgeschuind; de
afschuining zelf is het wolfeind.
zaagdak zie sheddak.

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

zaalkerk rechthoekige, niet door reeksen zuilen of pijlers in beuken
onderverdeelde kerk.
zadeldak dakvorm bestaande uit twee hellende vlakken die elkaar in de
horizontale nok snijden.
zerk horizontale grafbedekking van steen (zie ook grafsteen)
zichtas zichtlijn in een tuinaanleg gericht op het huis of op een ander visueel
belangrijk punt.
ziende kap kap waarvan de constructie niet door gewelven of een plafond aan
het oog is onttrokken.
zijbeuk kerkruimte, parallel aan het hoofdschip en daarvan gescheiden door
zuilen of pilaren.
zuil dragend element met een cirkelvormige doorsnede, doorgaans bestaand uit
basement, schacht en kapiteel.
zuilenorde zie orde.
zwik driehoekig vlak tussen een boog en zijn rechthoekige omlijsting.
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Topografisch register
In dit register, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn behalve de namen van
Zuid-Hollandse steden, dorpen, buurtschappen en gehuchten ook de andere
Nederlandse plaatsnamen vermeld die in de tekst voorkomen. De vet gedrukte
nummers verwijzen naar de bladzijden waarop die kernen uitgebreid aan bod komen.
De overige paginanummers hebben betrekking op vermeldingen elders in de tekst.
Tevens zijn opgenomen de namen van kastelen, buitenplaatsen en (land)huizen.
Namen van polders zijn niet opgenomen.
Aar zie Ter Aar
Aardam 500
Aarlanderveen 26, 34, 46, 71, zie ook Alphen aan den Rijn
Abbenbroek 20, 66, 71-72
Achthuizen 137
Albaniana 74
Alblasserdam 18, 35, 60, 72-74, 286
Albrandswaard, gemeente 405, 408
Alfna 74
Alkemade, gemeente 280, 395, 421, 414
Alkmaar 92
Allemansgeest 521
Alphen aan den Rijn 12, 23, 27, 31, 33, 35, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 71, 74-80,
255, 549
Ameide 20, 33, 59, 80-82, 536
Ammerstol 34, 56, 59, 82, 86
Amstelland 13
Amstelwijck 157
Amsterdam 14, 18, 29, 44, 54, 55, 139, 178, 207, 211, 217, 329, 347, 459, 460,
494, 524
Sint Anthony-Polder 345
Antwerpen 22, 54, 55, 527
Arcadia 536
Arensdorp 205, 208, 252
Arentsburg 514, 517
Arkel 13, 59, 82-83, 183
Arnhem 63, 429
Asperen 44, 57
Backershagen 32, 533
Barendrecht 22, 43, 53, 55, 83-85
Barendrechtse Veer 84-85
Batestein, voorm. kasteel 502
Battenoord 363
Baudeloo (B.) 509
Benedenberg zie Bergambacht
Benthuizen 85
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Berbice 521
Bergambacht 21, 38, 57, 59, 60, 61, 82, 85-87, 89
Bergen op Zoom 414
Berghe, voorm. huis Ten 49, 272
Bergschenhoek 51, 62, 88
Bergstoep, De 87
Berkel 25
Berkel en Rodenrijs 88-89
Berkenwoude 37, 58, 86, 89-90
Bernisse, gemeente 71, 167, 263, 271, 548
Beukenhaghe 536
Beukenhorst 534
Bijdorp 520
Binckhorst, De 252
Binnenmaas, gemeente 266, 344, 352, 405, 539
Bisdom van Vliet, huis 26, 258
Blaaksedijk 35, 267
Blanckenburgh 535
Blauwe Toren, voorm. kasteel 173
Bleiswijk 37, 48, 51, 53, 90-91, 367
Bleskensgraaf 18, 91-92
Bloemendaal, voorm. huis 343
Bloemert 536
Blotinghe, voorm. huis Te 415
Bodegraven 26, 39, 42, 46, 48, 54, 56, 92-95, 364
Boeicop zie Hei- en Boeicop
Boekhorst 536
Bol, voorm. kasteel op de 501
Bolnes 57, 490
Bonrepas zie Vlist
Bosch, Huis Ten 23, 24, 32, 68, 205, 227-228, 518
Boskoop 26, 28, 30, 33, 35, 47, 95-97
Boven-Hardinxveld 35, 56, 97-98, 143
Bovenberg zie Bergambacht
Bovenkarspel 257
Brandwijk 58, 60, 354, 355-356
Breda 54
Brielle 15, 21, 24, 25, 27, 34, 38, 39, 44, 54, 62, 63, 64, 66, 98-107, 347, 386,
388, 451, 550
Brittenburg 12, 282
Bruinisse 69
Brussel 40
Buitenrust 230
Buitenzorg (Leiden) 326
Buitenzorg (Rotterdam) 452
Burch, huis Den 415, 417
Burcht, De 30, 303
Burgh 48
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Calorama 42, 376
Capelle aan den IJssel 69, 107-109
Carabas 420
Catshuis 205
Catshuis zie Sorghvliet
Charlois 26, 423 zie verder Rotterdam
Cillaarshoek 345
Clingendael 32, 208, 532, 537, 538
Coromoto 536
Crabbehof 157
Cromstrijen, gemeente 288
Cromvliet, huis 417
Crooswijk 33, 453
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Dalem 64, 184
De Lier 21, 53, 54, 61, 109
De Zilk 379
Delfgauw 61, 403
Delfshaven 35, 37, 51, 52, 54, 56, 112, 109-111, 427
Delft 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 63, 109, 111-136, 205, 214, 271,
380, 399, 417, 420, 456
Delftzigt 418
Den Bommel 34, 68, 136-137
Den Briel zie Brielle
Den Hoorn 54, 477
Deventer 373, 468
Dever, huis 49, 339, 379
Dijkzigt, villa 26, 452
Dirksland 54, 66, 68, 137-138, 272, 350
Donck, huis Ten 24, 32, 50, 489
Dordrecht 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 49, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 138-164, 258, 267, 294, 333
Dordwijk 164-165
Doresteyn 73
Driebruggen 48, 164
Dubbeldam 26, 60, 157, 164-166
Dubbelsteyn 165
Duinauwe 536
Duinrell 33, 535
Duinzigt 384
Duivenvoorde 22, 50, 68, 523
Duquesne, fort 64, 386
Duynrose 29
Eemwijk 517
Eik en Duijnen 253
Eikenhorst, voorm. huis 533
Eikenrode 536
Elshout 286
Endegeest, voorm. kasteel 50, 68, 383
Everdingen 59, 166-167
Everdingen, fort 64, 167
Everstein, voorm. kasteel 166
Feer, 't 551
Feijenoord 422
Frisiastate 535
Gasperden 260
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Geervliet 34, 37, 38, 62, 66, 167-169, 263
Geldermalsen 55
Gelkenes zie Groot-Ammers
Gent 40
Giessen-Nieuwkerk zie Giessenburg
Giessen-Oudekerk 34, 169-170
Giessenburg 42, 170-171
Giessenburg, voorm. kasteel 169
Giessendam 60, 171
Giessenlanden, gemeente 82, 169, 170, 183, 277, 279, 371
Gijbeland 58, 354 zie verder Molenaarsgraaf
Goedereede 35, 38, 64, 66, 171-173, 351, 392, 494
Goidschalxoord 267
Gorinchem 15, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 42, 43, 44, 50, 54, 57, 59, 64, 173-184,
258
Gorredijk 286
Gouda 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48,
54, 55, 56, 59, 68, 184-199, 257, 333, 357, 359
Gouderak 24, 35, 54, 61, 200
Goudriaan 33, 200-201
Goudswaard 28, 55, 201-202
Graafstroom, gemeente 58, 91, 200, 354, 389, 390, 540
Graft 345
's-Gravendeel 67, 69, 202-203
's-Gravenhage 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 203-255,
261, 308, 343, 404, 458, 461, 503, 509, 531, 532
Gravenhof 452
Gravenmade 418
's-Gravenzande 43, 51, 52, 54, 255-256, 275
Gravesteyn 157
Grijsoord 394
Groenendaal 454
Groenendijk 262
Groot-Ammers 21, 59, 256-257
Groot Landlust 93
Groot Leerust 528
Groot Haesebroek 536
Groot Poelgeest 288, 289
Groote Lindt zie Zwijndrecht
Haarlem 14, 44, 50, 54, 55, 217, 386
Haastrecht 21, 25, 26, 33, 35, 38, 41, 43, 59, 60, 257-260
Hagestein 20, 59, 260-261, 503
Hagestein, voorm. kasteel 260
Hagheweyde 29
Hardinxveld-Giessendam, gemeente 60, 97, 171, 360
Harenberg 536
Hazerswoude-Dorp 26, 34, 46, 48, 85, 261-262
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Hazerswoude-Rijndijk 26, 43, 57, 262-263
Heendrik-Ido-Ambacht 35
Heenvliet 21, 49, 66, 168, 263-265, 452
Heenweg 54, 64, 255-256
's-Heer Aartsberg, voorm. kasteel 85
Heer Oudelands Ambacht zie Zwijndrecht
Heerjansdam 33, 68, 265
Hei- en Boeicop 57, 265-266
Heijde, Ter, zie Monster
Heijplaat 33, 57, 427, 455
Heinenoord 61, 66, 68, 266-267
Hekelingen 62, 493
Hekendorp 164, 260
Hellevoetsluis 19, 26, 43, 54, 55, 64, 68, 267-271, 361, 364
Helsdingen 508
Hendrik-Ido-Ambacht 22, 271-272
Henny, villa 29, 238
Herkingen 68, 272
Herlaar, voorm. kasteel 82
's-Hertogenbosch 487
Heukelum 44, 57
Heusden en Altena 13, 17, 44
Heusden 64, 353
Heuvel, De 28, 452
Hillegersberg 49, 53, 91, 272-274, 427
Hillegom 31, 45, 50, 54, 274-275
Hodenpijl 25, 475, 477
Hodenpijl, voorm. huis 415
Hoek van Holland 30, 34, 43, 51, 55, 64, 68, 69, 255, 275-276, 422, 427, 436
Hoekenburg 517
Hof van Delft, voorm. gemeente 113, 119, 420
Hof van Katwijk 280
Hof van Vlaardingen 508
Hof van Wateringen 539
Hofrust, huis 417
Hofwijck 23, 32, 39, 68, 516
Hogeveen 85
Honingen 422
Honselersdijk 54, 277
Honselaarsdijk, voorm. huis 32, 68, 277
Hoofddorp 55
Hoogblokland 277
Hooge Burch 549
Hooghenburg 517
Hoogmade 61, 63, 278
Hoogvliet 31, 53, 55, 278-279, 427
Hoornaar 60, 279-280
Hoornwijk 418
Horst, huis Ter 26, 50, 521, 533
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Horsten, De 533
IJsselmonde 18, 53
Ivecke 536
Jacobswoude, gemeente 278, 336, 411, 540
Jeruzalem 118, 189, 431
Kaag 280
Katendrecht 423
Katwijk-Binnen zie Katwijk aan den Rijn
Katwijk aan den Rijn 33, 280-282
Katwijk aan Zee 12, 27, 47, 55, 64, 68, 280, 282-284
Kedichem 59, 284-285
Keenenburg, voorm. huis 50, 475
Kethel 27, 285-286
Keukenhof, De 32, 33, 50, 340-341
Kijfhoek 552
Kinderdijk 29, 30, 35, 55, 58, 60, 286-288, 292
Kinderdijk, huis 73
Klaaswaal 62, 288
Klein Leeuwenhorst 379
Klinkenberg, voorm. huis 456
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Kloosterzande 21
Klundert 64
Kneuterdijk, paleis 25, 26, 38, 228-229
Koeneschans 64, 514
Koningshuis 457
Korendijk, gemeente 201, 361, 401, 500, 547
Korteraar 294
Koudekerk aan den Rijn 27, 45, 46, 288-290
Kralingen 25, 30, 422 zie verder Rotterdam
Krimpen aan de Lek 55, 57, 60, 286, 292-293
Krimpen aan den IJssel 41, 60, 69, 290-291
Kwintsheul 539
Laag-Blokland 389
Lakerveld zie Lexmond
Lange Voorhout, paleis 24, 229
Langendam 363
Langeraar 48, 293-294
Langerak 294, 369
Lange Ruige Weide, voorm. gemeente 164
Langstraat 137
Leede, voorm. huis Ter (Leerdam) 59, 295
Leede, huis Ter (Sassenheim) 456, 457
Leerbroek 60, 294-295
Leerdam 28, 34, 35, 37, 41, 57, 59, 284, 295-300, 486
Leeuwenbergh 334
Leeuwendaal, voorm. huis 419
Leeuwenhof 398
Leeuwenhorst 305, 377, 378
Leiden 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 63, 112, 205,
280, 300-332, 384
Leiderdorp 43, 48, 56, 61, 62, 332-333
Leidschendam 24, 33, 43, 333-335
Leidschendam-Voorburg, gemeente 333, 496, 514
Leimuiden 336, 395, 414, 422, 477
Lekkerkerk 33, 60, 336-338, 485
Lexmond 338-339
Liemeer, gemeente 370
Lier zie De Lier 21
Liesveld, voorm. kasteel 257
Liesveld, gemeente 256, 294, 368, 497
Lisse 27, 29, 30, 32, 33, 39, 42, 45, 48, 49, 50, 339-342
Loenen 508
Lokhorst, huis 307
Loosduinen 21, 35, 41, 45, 54, 55, 208, 210, 343-344
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Lopik 485
Luik 362
Maarheeze, huis 33, 535
Maarland zie Brielle
Maasdam 66, 344-345, 406
Maasdijk 66, 360
Maasland 34, 51, 53, 345-347
Maaslust, villa 26
Maassluis 22, 35, 51, 52, 54, 55, 347-349, 549
Maastricht 285
Marlot 252
Marsum 13
Mathenesse, huis 471
Mechelen 137
Meer en Bos 252
Meerkerk 349-350
Meije 94-95
Melissant 33, 34, 68, 350-351
Merwede, huis 49, 157
Merwesteyn 163
Meyland 536
Meyvliet, voorm. huis 335
Middelharnis 21, 25, 33, 41, 55, 62, 66, 68, 351-352, 363, 490
Middelie 86
Midden-Delfland, gemeente 345, 475
Middenburg, huis 33, 517
Middendorp 156
Mijnsheerenland 66, 68, 352-353
Mildenburg 387
Moerdijk 54, 55, 61
Moerkapelle 51, 353-354
Moerkerken, Hof van 353
Molenaarsgraaf 58, 60, 61, 62, 354-356, 389
Monster 21, 39, 44, 45, 51, 53, 54, 65, 205, 356-357
Mookhoek 56, 62, 203
Moordrecht 48, 54, 56, 184, 200, 357-359
Naaldwijk 20, 22, 48, 51, 53, 55, 359-360
Neder-Hardinxveld 171, 360-361
Nederlek, gemeente 292, 336
Neijenstede 535
Nieuw-Beijerland 54, 56, 67, 361
Nieuw-Helvoet 66, 361-362
Nieuw-Lekkerland 25, 26, 57, 286, 362-363
Nieuwburg, huis Ter 68, 417, 456, 457, 463
Nieuwe Wetering 422
Nieuwe-Tonge 68, 363-364
Nieuwendijk 62, 501

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Nieuwenhoorn 62, 364
Nieuwerbrug 35, 48, 55, 364-365
Nieuwerkerk aan den IJssel 365-366, 520
Nieuwesluis 263, 452
Nieuweveen 379
Nieuwkoop 22, 33, 47, 48, 366-367, 372
Nieuwland 20, 367-368
Nieuwpoort 21, 33, 55, 59, 368-370
Nieuwveen 26, 34, 48, 294, 370-371
Nijmegen 282
Noorddijk, fort 64, 364
Noordeinde, paleis 23, 25, 205, 226-227
Noordeinde 370-371
Noordeloos 371-372
Noorden 48, 372-373
Noordwijk-Binnen 13, 27, 32, 33, 42, 45, 64, 373, 374-377
Noordwijk aan Zee 68, 373-374
Noordwijk, gemeente 373, 374
Noordwijkerhout 25, 30, 31, 33, 45, 68, 305, 377-379
Nootdorp 27, 53, 379-380
Numansdorp 66, 69, 380-381
Numansdorp, fort 64
Ockenburgh 343
Oegstgeest 26, 28, 42, 45, 57, 381-385, 459
Offem 376
Ofwegen 278
Olaertsduyn 33, 50, 421
Oliphant, De 263, 452
Ooltgensplaat 22, 26, 33, 55, 64, 66, 68, 381, 385-386
Oost-Souburg 48
Oostbuurt 262
Oostduin 205, 208
Oostendam 271
Oosterbeek 535
Oostergeest 528
Oosterland (Z.) 524
Oosterwijk 300
Oostflakkee, gemeente 136, 385, 394
Oostvoorne 29, 49, 50, 55, 62, 66, 68, 386-389
Oostvoorne, burcht 386
Oterdum 267
Ottoland 62, 389
Oud-Ade 48, 414
Oud-Alblas 390
Oud-Beijerland 22, 25, 33, 43, 63, 67, 390-392
Oud-Bodegraven 47, 406
Oud Clingendael 534
Oud Eik en Duinen 253
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Oud IJsselmonde 427, 455
Oud Poelgeest 42, 383
Oud-Reeuwijk 47, 406
Oud Wassenaar 27, 32, 534
Ouddorp 21, 27, 55, 56, 60, 66, 68, 392-394
Oude Hof 205
Oude Wetering 395-396
Oude-Tonge 61, 66, 68, 69, 394-395
Oudendijk zie Oosterwijk
Oudenhoorn 271
Ouderkerk aan den IJssel 21, 25, 39, 60, 68, 200, 290, 396-398
Oudewater 13, 23, 44, 45, 54, 64
Oudshoorn 23 zie verder Alphen aan den Rijn
Ouwerschie 398, 464
Overburch 388
Overschie 25, 51, 112, 427, 464, 398-399
Overvoorde, huis 417
Paauw, De 26, 32, 533
Papekop, voorm. gemeente 164
Papendrecht 34, 60, 163, 399-400
Papenveer 294
Pauwhof 536
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Peltserdijk, fort 64, 107
Pendrecht, Huis Te 24, 410
Pernis 53, 400-401, 423, 427
Piershil 401
Pietershoek 405
Pijnacker 21, 27, 28, 61, 402-403
Pijnacker-Nootdorp, gemeente 379, 402
Pinkeveer 171
Poeldijk 27, 30, 39, 54, 403-404
Poelgeest zie Groot Poelgeest en Oud Poelgeest
Polanen, voorm. kasteel 356
Poortugaal 21, 53, 278, 404-405
Prins Frederik, fort 386
Prinsenbeek 520
Putten 13, 68
Putten, Hof van, voorm. kasteel 168
Puttershoek 26, 35, 56, 66, 68, 344, 405-406
Quack 389
Raadwijk 77
Raaphorst, voorm. kasteel 533
Ravesteyn, voorm. kasteel 49, 263, 264
Reeuwijk-Brug 406-407
Reeuwijk-Dorp 47, 48, 407-408
Reeuwijk, gemeente 164, 406, 407, 524
Reigersbergen 205, 252
Reigersnest 29, 50, 387
Reijerskoop zie Boskoop
Repelaer 165
Rhijngeest 50, 384
Rhijnhof 326, 332
Rhoden zie Rhoon
Rhodus 93
Rhoon 24, 27, 53, 408-410
Rhoon, kasteel 408-410
Ridderkerk 53, 62, 410-411, 414, 488, 489
Rietjes, huis De 252
Rietvink 33, 535
Rijnenburg, voorm. kasteel 263
Rijnsaterwoude 29, 46, 411-412
Rijnsburg 13, 20, 39, 41, 45, 47, 48, 412-414, 520
Rijnwoude, gemeente 85, 261, 262, 288
Rijpwetering 26, 414
Rijsoord 34, 56, 414-415
Rijswijk 20, 21, 27, 30, 33, 35, 39, 50, 51, 53, 54, 112, 207, 208, 415-420
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Riviere, voorm. huis Te 49, 464, 471
Rockanje 30, 31, 33, 62, 68, 420-421
Rodenrijs zie Berkel en Rodenrijs
Rodolphsheim 13
Roelofarendsveen 48, 118, 395, 421-422
Rolduc 27, 285
Roomburg 12
Rotterdam 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41,
42, 43, 44, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 68, 109, 139, 141, 207, 272, 289, 381, 255,
272, 275, 278, 398, 400, 405, 422-455
Rozenburg 31, 51, 53, 453, 456
Rozenburg, voorm. huis 344
Rozenhof 157
Rozenlust 452
Rozenrust 334
Rust en Vreugd 535
Rustenburg 230
Rusthof 516, 517
Sarijnenhoeve 50
Sassenheim 20, 30, 33, 39, 41, 42, 45, 49, 456-458
Schelluinderberg, huis 22, 183-184
Schelluinen 50, 183-184
Scheveningen 18, 25, 27, 28, 34, 35, 43, 55, 64, 68, 86, 205, 207, 208, 210, 240,
241, 458-464
Schiebroek 272 zie verder Hillegersberg
Schiedam 15, 16, 25, 26, 27, 30, 35, 42, 43, 44, 51, 52, 52, 54, 55, 56, 57, 285,
398, 464-475
Schipluiden 25, 28, 33, 35, 50, 51, 53, 475-477
Schoonenburg, voorm. kasteel 497
Schoonhoven 13, 15, 21, 22, 25, 28, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 55, 56, 59, 62, 64,
82, 257, 368, 428, 477-486
Schoonoord 453
Schoonrewoerd 20, 57, 60, 167, 486
Schouwenhoek 536
Schuwacht 292
Scipleda 475
Segbroek 205
Simonshaven 66, 549
Sleen 285
Sliedrecht 33, 34, 60, 486-488
Slikkerveer 24, 31, 32, 39, 50, 488-490
Slochteren 341
Slot, Het, voorm. kasteel 107, 108
Sluipwijk 48
Solheim 30
Sommelsdijk 33, 44, 68, 351, 363, 490-492
Sorghvliet (Catshuis) 205, 230
Sorghvliet (Dubbeldam) 165
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Souburg, Hof van, voorm. kasteel 74
Spangen, voorm. kasteel 449
Spijk 57
Spijkenisse 19, 33, 55, 65, 361, 492-493
Spreeuwenberg, voorm. kasteel 392
Stad aan het Haringvliet 26, 68, 493-494
Steenvoorde, voorm. huis 418
Stein 189
Stellendam 68, 69, 494-495
Stolwijk 21, 35, 43, 56, 86, 495-496
Stompwijk 42, 333, 496-497
Stormpolder 60
Streefkerk 60, 497-498
Strijen 13, 35, 55, 56, 66, 498-499
Strijensas 35, 64, 499
Strypemonde 50, 421
Tempel, De 398
Ter Aar 27, 34, 293, 500
Ter Heijde zie Monster
Ter Horst zie Horst
Teylingen, voorm. huis 41, 49, 458
Tiengemeten 65, 66, 500-501
Tienhoven 20, 39, 81-82
Tinte 389
Tol, voorm. huis Den 289
Trompenburg 452, 453
Uithoorn 55
Utrecht 54, 55, 64, 168, 200, 345, 399
Valckestein, voorm. kasteel 200, 404
Valkenburg 12, 45, 501
Veken, Ter 536
Venray 378
Veur zie Leidschendam 333
Vianen 21, 22, 28, 33, 35, 38, 40, 43, 44, 54, 57, 59, 166, 260, 369, 501-508
Vierpolders 62, 106-107
Villa Nuova 77
Villa Henny 238
Vlaardingen 13, 20, 23, 26, 33, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 508-513
Vlaardinger Ambacht zie Vlaardingen
Vlietzicht 517
Vlissingen 232
Vlist 35, 60, 64, 86, 495, 513-514
Voorburg 21, 23, 26, 31, 32, 33, 39, 42, 43, 45, 51, 68, 208, 514-518
Voorde, huis De 418
Voorhout 34, 45, 518-520
Voorlinden 535
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Voorne 18, 66
Voorschoten 22, 24, 26, 30, 35, 43, 45, 50, 520-524
Voorst, huis De 228
Vredelust 77
Vredespaleis 33
Vreugd en Rust 517
Vrije Blick, De 536
Vrijenban, voorm. gemeente 33, 113, 124, 135
Vroenhof 26, 528
Vuilendam 389
Vuren, fort 64
Waarder 524
Wadding, huis Ter 24, 521
Waddinxveen 34, 35, 524-526
Wageningen 50
Warmond 25, 26, 29, 33, 526-530
Warmond, huis te 32, 526
Wassenaar 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 64, 208, 530-538
Wateringen 33, 53, 538-539
Weegen, voorm. huis Ter 456
Weena, voorm. kasteel 422
Weizigt 157, 163
Welgelegen, huis 418
Weltevreden 77
Werve, huis Te (Rijswijk) 415, 416
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Werve, huis De (Voorburg) 517
Wervershoof 459
West-Kinderdijk 286
Westeinde 261
Westland, gemeente 109, 255, 277, 356, 359, 403, 538
Westmaas 34, 66, 539-540
Westvoorne, gemeente 386, 420
Wierickerschans 42, 64, 92, 94
Wijdenes 343
Wijk bij Duurstede 456
Wijngaarden 58, 60, 540
Willemstad 64, 381
Willige Langerak 485-486
Wilsveen 380, 497
Wiltenburg, voorm. huis 407
Wiltzangk 536
Withenlust 550
Witla 13
Wittenburg, De 28, 534
Woerden 13, 33, 41, 44, 45, 55, 64, 495
Woerdense Verlaat 372-373
Woubrugge 23, 48, 540-541
Woude, voorm. huis Te 488
Woudrichem 64
't Woudt, 41, 61, 477
Ypenburg 30, 379, 420
Ypenhof 30, 452
Zand, voorm. kasteel 't 280
Zederik, gemeente 80, 265, 294, 349, 338, 367
Zeerust 334
Zegwaart 543
Zevenhoven 371
Zevenhuizen 414
Zevenhuizen 48, 51, 53, 541-542
Zevenhuizen-Moerkapelle, gemeente 353, 541
Zierikzee 54, 190
Zijderveld 167
Zijpe 381
Zoetermeer 19, 25, 43, 48, 54, 56, 543-545
Zoeterwoude-Dorp 46, 545-547
Zoeterwoude-Rijndijk 46, 547
Zouteveen 33, 477
Zuid-Beijerland 55, 68, 547
Zuidbuurt 26, 546
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Zuiderhorst 28
Zuidland 31, 66, 547-548
Zuidwijk, voorm. kasteel 535
Zuidzijde zie Den Bommel
Zwammerdam 12, 48, 549-550
Zwartewaal 26, 56, 66, 550-551
Zwijndrecht 31, 35, 43, 53, 57, 265, 551-552
Zwolle 265
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Register van personen
In dit register van personen, samengesteld door Jeroen van Meerwijk, zijn tevens de
namen opgenomen van stichtingen, verenigingen, maatschappijen en andere
groeperingen die als opdrachtgevers of uitvoerenden in de tekst worden genoemd.
Aa, Dirk van der 233
Aalbers, Matthijs 177
Abbenbroek, heren van 71, 72
Abraas, A. 235
Abspoel, C.A. 279, 445
Achilles, A.C.J. 536
Adams, P. 25, 130, 336, 398, 453
Adema, orgelbouwer 217, 274, 340
Admiraliteit op de Maze 267
Adrianus VI, paus 173
AEGON 445
Aerden, Pieter van 299
Aerdenstoff, Jacobus 319
Aerssen, familie Van 490, 491
Aerssen, François van 386
Afanassjewa, Tatiana 323
Aflaken, Adriana van 492
Ahrens, H.P. 317
Aken, C. van 512
Aken, J. van 486
Akersloot, Pieter 321
Albers, P.C. 241
Albert Heijn, firma 182
Alberts, A. 242, 328
Albout, Bouwen 72
Alcmaer, Meynaert Aernoutszoon van 278
Alcuin 118
Alderwerelt, Jean Louis van 263, 265
Alewijnsz, Claes 304
Alexander, A. 125, 534
Alexander, C.E. 348
Alexander, tsaar 533
Alink, G.J. 240
Alkemade, A. 377
Alkmaar, Adriaen Anthonisz van 177, 481
Almonde, Philips van 100
Altink, H. 323
Altorf, J.C. 237, 246, 255, 334, 439, 482, 539
Ameijden van Duijm, D.P. van 255, 360, 437, 438, 462, 477
American Petroleum Company 30, 248
Ammeroy, Cornelis 308, 413
Ancher, J. 517

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten
in Nederland. Zuid-Holland

Andel, Adriaen van den 268
Andel, C.J. van 183
Andrélon, firma 93
Andreoli, P.J.W. 462
Andriessen, M. 451
Andringa de Kempenaer, jkvr. Van 239
Anema, Th. 126, 457
Anemaet, S.E. 395
Ankersmit, L.A.M. 485
Anthonisz, Coenraet 215, 459
Anthonisz, Pieter 307
ANWB 31, 537
Apollo 56
Archief, Nationaal 208
Arense, Sijbert 268
Argelo, A.J. 148, 163, 164
Arkel, heren van 59, 82, 173
Arkel, Jan van 297
Arkel, Jan III van 174
Arkel, Otto van 173, 260
Armenwoningen, Commissie van Algemeen Beheer tot Aanbouw van 240
Arneberg, A. 430
Arnold, J.W. 234
Arnulf 13
Asbeck, J.B. baron van 338
Asperen, W.C. van 265
Asperslagh, A.P. 199, 309, 365
Asperslagh, H. 395, 430
Asperslagh, L.F. 100, 217, 219
Asselberg, J.C.J. 406
Asseler, Th. 26, 261, 370, 421, 520
Assendelft, heren van 266
Assendelft, familie Van 216
Assendelft, Bartholomeus Willemsz 324
Assendelft, Gerrit van 214
Assendelft, Pieter van 118, 280, 308, 365, 380
Avesnes, Aleida van 464, 471
Avesnes, Jan van 477
Avifauna 77
Avio Diepen 420
B & D architekten 315, 317
Baan, B. de 534
Baan, H. de 462
Baanders, H.A.J. 455
Baars, J.S. 431
Baart de la Faille, P. 122
Baas, J.H. 448
Baas Becking, L.G.M. 316
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Backer, Cornelis 533
Baersdorp, Anna van 324
Bahlmann & Co 181
Bakema, J.B. 102, 126, 442, 443, 444, 468
Baken, Willem 198
Bakker, familie 255
Bakker, B. 472
Bakker, C.M. 144
Bakker, E.D. 440
Bakker, Gerrit 272, 280, 336, 350
Bakker, H.D. 111, 443, 552
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Bakker, Pieter 99, 550
Bakker, W. 197
Bakker, Jan de 214
Bakker Schut, P. 208
Bakker & Timmenga, orgelbouwers 110, 255, 550
Balckeneynde, Claes Dircksz van 230, 232
Ballieux, A. 136
Balster, E. 512
Ban, J. van der 362
Banchem, Jacob Quirijnsz van 312
Bane, Jacob 492
Bangert 539
Bank, Hollandsch-Geldersche Hypotheek 182
Bank, Hollandse Algemeene Verzekerings 472
Bank, Nationale Levensverzekerings 443
Bank, Nederlandsche 29, 160, 328, 443
Bank, Rotterdamsche 111, 246, 443, 512
Bank, Rijnlandsche 328
Bank, Twentsche 111, 159, 443
Bank Unie, Hollandse 443
Bankvereeniging, Nationale 197
Banning, Emerantia 324
Barberino, Francisco 228
Barbet, Pieter 452
Barneveldt, H. van 81
Barnevelt, Martinus van 371
Barnhoorn, C.W. 340, 342
Barnhoorn, K. 342
Baronie, firma De 79
Bassecour Caan, jhr. J. de 533
Bassen, Bartholomeus van 23, 215, 220, 221, 239
Basters, C.C. 499
Bataafsche Import Maatschappij 31, 248
Bataafsche Petroleum Maatschappij 28, 247, 279
Bätz, G.T. en J. 364
Bätz, J.H.H. 174, 216, 353, 386
Bätz & Co 95, 116, 430, 538
Baurscheidt, P.A. van 489
Baurscheidt de Jonge, Jan Peter van 24, 232, 399, 489
Baurscheidt sr, J.P. van 524
Bazel, K.P.C. de 29, 242, 487
Beatrix, koningin 69, 227, 228
Beek, A.H.J. van 399
Beek, C.A. van 549
Beek, J. van 549
Beekes, W. 359, 538, 541
Beekman, E. 130, 236, 245
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Beels, Theodorus 105
Been, Joh. 106
Been van Wena, Jacob Mathijs de 348
Beers, H.G.M. van 89, 513
Beetsma, J.H. 461
Beetwortelfabriek, Zuid-Hollandse 390
Begemann, firma v/h E.H. 251
Beieren, huis Van 14
Beieren, Albrecht van 109, 112, 120, 212, 295
Beieren, Jacoba van 14, 272, 386, 458
Beieren, Jan van 137
Beieren, Sabina van 390
Beieren, Willem VI van 295
Beieren van Schagen, Jacob Frederik van 219
Beijderwellen, B.H. 437
Bekkers, Jos. 378, 379
Bekking, H.C. 237
Belastingdienst 191
Beljers, J.Th. 202, 267
Bellingwout, J.C. 447, 453
Bellot, Dom P. 217, 297
Bemmel, W. van 191
Benschop, J.W. 167
Bentheim, Lüder von 41, 312
Bentinck, familie 410
Bentinck, Anna Margaretha 523
Bentinck, Hans Willem 409, 410
Bentinck, W.G. 409
Berchem, Jacob van 383
Berck, Johan 149
Berck, Matthijs 149
Berckel, H. van 129
Beresteyn, Arnout van 115
Beresteyn, Paulus van 116
Beretta, Johannes Jacobus 211
Berg, A.C. 100
Berg, atelier T. 144, 164, 404
Berg, A. van den 119
Berg, J. van den 509
Berg, L.M. van den 242
Berg, P. van den 512, 513, 542
Berg, W. van den 106
Bergen, A.H. van 271, 548
Bergen, gebroeders Van 411, 494
Bergen IJzendoorn, A.A. van 199
Bergh, S. van den 238
Bergh, firma Van den 447
Berghe, K.S. van den 513
Berghoef, J.F. 73, 537
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Bergman, gebroeders 457
Berkel en Rodenrijs, heren van 89
Berkel, B. van 449
Berkhout, M.F. 523
Berkman, J. 483
Berlage, H.P. 28, 208, 218, 224, 238, 245, 246, 251, 253, 283, 451
Bernhardi, J.L. 102
Besemer, J.W.C. 427
Besseling, Th.J. 235
Bestebreurtje, G.A. 454
Besten, P. den 197
Betondak N.V. 183
Betonijzer-Maatschappij v/h Van Waning & Co, Koninklijke 43, 507
Beuningen, D.G. van 433
Beveren, Abraham van 151
Beveren, Willem van 143, 151
Beverningh, Hiëronymus van 188
Beyeren, Abraham van 347
Bianchi, Jacobus 311
Bibliotheek, Koninklijke 208
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Verantwoording van de afbeeldingenm
Foto's
Alle foto's zijn vervaardigd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ)
en hun oud-collega G.J. Dukker, met uitzondering van die gemaakt door:
Flying Focus, Castricum: p. 46, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 63, 65, 67, 70, 95, 98, 111,
139, 166, 174, 185, 187, 203, 222, 295, 301, 423, 459, 478, 502.

Plattegronden en opmetingstekeningen
B. Stamkot, cart. Buro MAP, Amsterdam: p. 9, 99, 112, 140, 175, 186, 204, 206,
268, 296, 302, 424-425, 465, 479, 503, 509 en achterschutblad.
R.G. Bosch van Drakestein, Utrecht: p. 184 (naar tekening Zuidervaart 1981), p. 226
(naar tekening J. Jehee R.D.M.Z. 1985), p. 228 (naar tekening architectenbureau
Kruger 1975), p. 304 (naar tekening B. van den Bergh 1942), p. 383 (naar tekening
architectenbureau Bob van Beek 1990), p. 387 bo. (naar tekening R.D.M.Z. 1934),
p. 408 (naar tekening R.D.M.Z. 1968), p. 458 (naar tekening B. van den Bergh 1943),
p. 488 (naar tekening Slothouwer 1961), p. 517 (naar tekening J.B. Baron van
Asbeck), p. 523 (naar tekening E.A. Canneman 1957), p. 526 (naar tekening architect
P.J.W.C. Bolt 1954).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (W.J. Berghuis): p. 75 (naar eigen
opmeting).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (J.J. Jehee): p 176 (1990), p. 293 (1996,
naar tekening van J.L. Meester en J. Scheepens circa 1900 en eigen waarnemingen),
p. 297 (1983, naar tekening architectenbureau Van Hoogewest 1954 en gegevens H.
Janse), p. 480 (1993, naar tekening architectenbureau R. Visser 1981), p. 504 (1987,
naar tekening architectenbureau Van Hoogevest 1956 en gegeven C.L. Temminck
Groll).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (H. Jorritsma): p. 213 (naar tekening
P.J.W.C. Bolt 1959 en eigen waarnemingen 2003), p. 215 (naar tekening P.J.W.C.
Bolt 1959 en eigen waarnemingen 2003), p. 281 (naar tekening architectenbureau
Bob van Beek 1990 en eigen waarnemingen 2002), p. 282 (naar tekening
architectenbureau Bob van Beek 1988), p. 466 (naar tekening architectenbureau H.
en L. van de Kloot Meyburg en Bolt 1942 en eigen waarnemingen 2002), p. 531
(naar tekening architecten L. en J. van der Laan 1930 en eigen waarnemingen 2003).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (B.H.J.N. Kooij): p. 83 (naar tekening
bouwkundig adviesbureau H. Lakerveld 1995 en eigen waarnemingen 2003), p. 100
(naar tekening A. Mulder circa 1890 en eigen waarnemingen 1990), p. 114 (naar
tekening architecten H. van der Kloot Meyburg en P.J.W.C. Bolt 1949, H.N.
Karsemeijer 1979 en eigen waarnemingen), p. 115 (naar tekening L.H.H. van der
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Kloot Meyburg 1938 en eigen waarnemingen), p. 142 (naar tekening A. Mulder
1901, E.A. Canneman 1932, architectenbureau J. de Vries Dordrecht 1981-'83 en
eigen waarnemingen), p. 188 (naar tekening A. Warffemius 1994 en eigen
waarnemingen), p. 264 (naar tekening T. van Straalen circa 1960 en eigen
waarnemingen 1991), p. 269 (naar tekening architectenbureau J. Kruger circa 1962),
p. 342 (naar tekening J. Stuyt 1929 en eigen waarnemingen), p. 467 (naar tekening
P.D. van Vliet 1989-'90 en eigen waarnemingen 2003), p. 530 (naar tekening B.V.
van den Bergh en eigen waarnemingen 2003).
H.F.G. Hundertmark, Oss: p. 117 (naar tekening architectenbureau Kruger Voorburg
1979 en eigen waarnemingen 2003), p. 121 (naar tekening Openbare Werken Delft
1980 en eigen waarnemingen 2003), p. 209 (naar tekening Real Estate Consulting
Mijnsheerenland 2003 en eigen waarnemingen 2003), p. 305 (naar tekening A. Mulder
Den Haag 1907 en eigen waarnemingen 2003), p. 306 (naar tekening B.V. van den
Bergh Den Haag 1941 en eigen waarnemingen 2003), p. 312 (naar tekening
architectenbureau H.A. van Oerle & J.L. Schrama Leiden 1954 en eigen
waarnemingen 2003), p. 428 (naar tekening architecten J.C. Meischke en A. van der
Steur Rotterdam, architectenbureau Quist Rotterdam en eigen waarnemingen 2003).

Historisch topografische afbeeldingen
J. Kuyper, Atlas van Nederland en de Overzeesche Bezittingen, Leeuwarden 1866
(reproductie Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam): voorschutblad.
I. Tirion, Hedendaagse of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden,
Amsterdam 1740 (reproductie RDMZ), p. 17.
N.A.I. Rotterdam, p. 387 o.
Nieuw-Lekkerland, Bouw en Woningtoezicht, p. 287.
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